
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 вересня 2016 року
USD 2663.0711   EUR 2989.5636      RUB 4.0936     /    AU 352750.40      AG 4985.27      PT 285747.53     PD 180556.22

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА середа, 14 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ №172 (5792)

ЦИФРА ДНЯ

ЗАЕС не збавляє
потужності 

ТЕХНОЛОГІЇ. Державна інспекція з ядерного регулювання
України продовжила термін експлуатації першого енергоблока
Запорізької АЕС, що входить до структури Національної атом-
ної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», до 23 грудня 2025
року. Відповідне рішення одностайно ухвалила колегія Держ -
атомрегулювання. Присутній на засіданні очільник відомства
Сергій Божко подякував за рішення, яке відкриває шлях до
зміцнення енергонезалежності нашої країни. 

За словами фахівця, Запорізька АЕС виконала всі вимоги
для продовження терміну експлуатації першого енергоблока,
для якого під час будівництва було встановлено первинний пе-
ріод експлуатації 30 років, повідомляє УНІАН.

Сергій Божко наголосив, що продовження терміну експлуатації
відповідає світовій практиці, а в Україні після таких високотехно-
логічних процедур продовжують генерувати електроенергію два
енергоблоки Рівненської АЕС і два — Южно-Української АЕС.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Ми
демонструємо

кардинальну
відмінність між

тим, що
відбувається 

на окупованих
територіях —

безробіття майже 80%, знущання
над людьми, безлад у лікарнях,

дитячих садках».
Президент про максимальні зусилля заради
відновлення мирного життя українського донбасу 

1 908 користувачів
уже зареєстровано в системі
електронного декларування. 

Подано 195 декларацій

Ліки і вакцини 
уже в регіонах

НАРЕШТІ. До кінця тижня одержимо 95% препаратів
за бюджетні кошти, решта надійде до кінця листопада
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Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»

Ще кілька років тому більшість укра-
їнців покладали багато сподівань на

люстрацію, завдяки якій мали б очистити

судову і правоохоронну системи та дер-
жавну службу від корисливих і нечесних
працівників. Проте дехто з «кмітливих»
чиновників все-таки знайшов лазівки,
щоб уникнути звільнення за Законом
«Про очищення влади». Та експерти пере-

конують, що не варто передчасно 
розчаровуватись у люстрації. Після впро -
вадження системи електронного деклару-
вання чиновникам все-таки доведеться
відповісти за все те майно, походження
якого вони не можуть пояснити. 

Законом «Про очищення влади» перед-
бачено майнову перевірку чиновників.
Проте експерти Громадського
люстраційного комітету перекона-
ні, що її провалила фіскальна
служба. 

Громадськості надають механізми 
для викриття корупції
АКТУАЛЬНО. Українців, які стикаються із нечесними посадовцями, закликають не мовчати 
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Генеральна угода 
про регулювання основних
принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики 
і трудових відносин в Україні7

у дзеркалі статистики

Економіка України 
за січень—липень 
2016 року



слова і цифри «Заміна вікон на енергоефективні вітражні конструкції в
Міському палаці культури по вул. Івана Мазепи, 23, м. Чернігів» замінити
словами і цифрами «Капітальний ремонт з заміною дверей та вітражів
великої площі на енергоефективні з застосуванням алюмінієвих фасадних
систем в будівлі КП «Міський Палац культури» Чернігівської міської ради
по вул. І. Мазепи, 23, в м. Чернігові»;

слова і цифри «Прибудова Чернігівського центру медико-соціальної
реабілітації дітей інвалідів «Відродження» по вул. Донецькій, 35, м. Черні-
гів» замінити словами і цифрами «Реконструкція обласного центру соці-
альної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34, м. Чернігів»;

слова і цифри «Лінійний датчик «Зонд ультразвуку SonoScape L741»
до апарату ультразвукового дослідження для Ічнянської центральної рай-
онної лікарні, Ічнянський район» замінити словами і цифрами «Придбан-
ня лінійного датчика «Зонд ультразвуку SonoScape L741» до апарата уль-
тразвукового дослідження для Ічнянської центральної районної лікарні,
Ічнянський район»;

слова «Реконструкція існуючої будівлі дошкільного навчального закла-
ду «Веселка», с. Високе Борзнянського району (заміна даху, вікон та две-
рей)» замінити словами «Реконструкція існуючої будівлі дошкільного
навчального закладу «Веселка» в с. Високе Борзнянського району Черні-
гівської області (заміна даху, вікон та дверей)»;

слова і цифру «Капітальний ремонт частини гімназії імені П. Куліша по
вул. Б. Хмельницького, 1, м. Борзна (заміна вікон)» замінити словами і
цифрою «Капітальний ремонт частини приміщень гімназії імені Пантелей-
мона Куліша за адресою: м. Борзна, вул. Б. Хмельницького, 1, Чернігів-
ської області (заміна вікон)»;

слова і цифри «Капітальний ремонт даху житлового будинку по 
вул. Миру, 49, смт Куликівка» замінити словами і цифрами «Капітальний
ремонт даху п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Миру, 49, у 
смт Куликівка Чернігівської області»;

слова і цифри «Реконструкція даху Куликівської опорної загальноосвіт-
ньої школи I—III ступеня із застосуванням енергозберігаючих технологій,
смт Куликівка» замінити словами і цифрою «Реконструкція даху Куликів-
ської опорної ЗОШ в смт Куликівка, вул. Шевченка, 4, Куликівського райо-
ну Чернігівської області із застосуванням енергозберігаючих технологій»;

слова «Реконструкція системи опалення, вентиляції та даху дошкільно-
го навчального закладу «Сонечко», смт Макошине Менського району
(друга черга)» замінити словами «Реконструкція системи вентиляції та
даху дошкільного навчального закладу «Сонечко», смт Макошине Мен-
ського району (друга черга)»;

слова і цифри «Реконструкція теплотраси для загальноосвітньої школи
I—III ступеня, смт Березна Менського району» замінити словами і цифра-
ми «Реконструкція теплотраси для загальноосвітньої школи I—III ступеня
в смт Березна Менського району»;

слова і цифри «Реконструкція будівлі Талалаївської загальноосвітньої
школи I—III ступеня з впровадженням теплореновації по вул. Радянській,
38, смт Талалаївка» замінити словами і цифрами «Реконструкція будівлі
Талалаївської ЗОШ I—III ступенів з впровадженням теплореновації по
вул. Радянській, 38, в смт Талалаївка Чернігівської області»;

слова «Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» (заміна вікон),
смт Талалаївка» замінити словами «Капітальний ремонт дитячого ясла-
садка «Сонечко» (заміна вікон) в смт Талалаївка Чернігівської області»;

слова і цифру «Реконструкція Щорського районного центру дитячої та
юнацької творчості по вул. Пушкіна, 3, м. Щорс Щорського району» замі-
нити словами і цифрою «Реконструкція Щорського районного центру
дитячої та юнацької творчості по вул. Пушкіна, 3, в м. Щорс Чернігівської
обл.»;

слова і цифри «Реконструкція Щорської дитячо-юнацької спортивної
школи по вул. Спортивна, 23, м. Щорс Щорського району» замінити сло-
вами і цифрами «Реконструкція Щорської дитячо-юнацької спортивної
школи по вул. Спортивній, 23, в м. Щорс Чернігівської області»;

слова і цифри «Реконструкція будівлі Чернігівського дошкільного
навчального закладу № 30 по вул. 50 років ВЛКСМ, 4, м. Чернігів» заміни-
ти словами і цифрами «Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон та
зовнішніх і внутрішніх дверей дошкільного навчального закладу № 30 по
вул. Козацькій, 4, м. Чернігів»;

слова і цифри «Реконструкція будівлі Чернігівського ліцею № 15 по
вул. 50 років ВЛКСМ, 4б, м. Чернігів» замінити словами і цифрами «Капі-
тальний ремонт будівлі із заміною вікон та зовнішніх і внутрішніх дверей
ліцею № 15 по вул. Козацькій, 4б, м. Чернігів»;

23) у розділі «м. Київ» у графі «Найменування об’єкта (заходу), його
місцезнаходження» слова і цифри «Загальноосвітній навчальний заклад
№ 71 по вул. Чорнобильській, 19а, м. Київ (ремонт фасаду — герметиза-
ція стиків)» замінити словами і цифрами «Дошкільний навчальний заклад
№ 71 по вул. Чорнобильській, 19а, м. Київ (ремонт фасаду — герметиза-
ція стиків)»;

24) у позиції «Усього» цифри «1 680 254,272» замінити цифрами
«1 677 628,972».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 597
Київ

Про внесення змін до пункту 1 
Порядку відрахування до  державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу)
державними унітарними підприємствами 

та їх об’єднаннями
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. На часткову зміну абзацу першого пункту 1 Порядку відрахування до

державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними уні-
тарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник
України, 2011 р., № 14, ст. 576; 2012 р., № 87, ст. 3533; 2015 р., № 1, ст. 9;
2016 р., № 3, ст. 184), установити, що частина чистого прибутку (доходу),
що відраховується адміністратором єдиних та державних реєстрів, держа-
телем яких є Міністерство юстиції, до державного бюджету за відповідний
період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ним 45
відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацюван-
ня, супроводження програмного забезпечення таких реєстрів та створен-
ня умов для  їх технічного і технологічного функціонування. Використання
45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному держав-
ному фінансовому аудиту.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та
діє до 15 вересня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 606
Київ

Деякі питання електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних

ресурсів
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Затвердити:

Положення про електронну взаємодію державних електронних інфор-
маційних ресурсів, що додається.

перелік пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів
для запровадження електронної взаємодії згідно з додатком.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севасто-
польській міським державним адміністраціям:

подати протягом місяця до Державного агентства з питань електронно-
го урядування інформацію про необхідність доступу до пріоритетних дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів, передбачених у додатку, із
зазначенням структури необхідних електронних даних;

забезпечити протягом двох місяців створення інтерфейсів прикладного
програмування для забезпечення доступу до пріоритетних державних
електронних інформаційних ресурсів, передбачених у додатку, а також їх
подальше підключення до системи електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів.

3. Державному агентству з питань електронного урядування забезпечи-
ти створення та впровадження в експлуатацію системи електронної взає-
модії державних електронних інформаційних ресурсів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 606

ПолоЖення
про електронну взаємодію державних електронних

інформаційних ресурсів
1. Це Положення визначає загальні засади здійснення обміну електрон-

ними даними, крім інформації, що становить державну таємницю, між
суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформацій-
них ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших
повноважень відповідно до покладених на них завдань.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:
електронне повідомлення — сукупність електронних даних у визначе-

ному форматі, що можуть бути відтворені, передані, збережені та оброб-
лені інформаційними або інформаційно-телекомунікаційними системами
суб’єктів владних повноважень;

інтерфейс прикладного програмування — набір готових функцій
суб’єкта владних повноважень, що надається у вигляді сервісу для вико-
ристання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічно-
го доступу до визначених даних з державних електронних інформаційних
ресурсів;

реєстр сервісів — інформаційна система, яка забезпечує накопичення,
облік та надання інформації про наявні інтерфейси прикладного програ-
мування до державних електронних інформаційних ресурсів.

Термін «суб’єкт владних повноважень» вживається у значенні, наведе-
ному в Законі України «Про інформацію». 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України
«Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про електронний циф-
ровий підпис».

3. Система електронної взаємодії державних електронних інформацій-
них ресурсів (далі — система) призначена для автоматизації та техноло-
гічного забезпечення обміну електронними даними між суб’єктами влад-
них повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під
час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень
відповідно до покладених на них завдань шляхом використання сервіс-
орієнтованої архітектури, що є інтерфейсами прикладного програмування
доступу до державних електронних інформаційних ресурсів, побудовани-
ми згідно з єдиними вимогами, а також шляхом використання єдиних
форматів, протоколів, довідників, шаблонів та класифікаторів.

4. Основними функціями системи є:
ведення обліку інтерфейсів прикладного програмування суб’єктів влад-

них повноважень, інтегрованих до системи, за допомогою відповідного
реєстру;

надання доступу суб’єктам владних повноважень до інтерфейсів при-
кладного програмування;

забезпечення документованого обміну електронними повідомленнями
між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними система-
ми суб’єктів владних повноважень з використанням телекомунікаційних
мереж загального користування або спеціальних телекомунікаційних
мереж;

забезпечення електронної ідентифікації та автентифікації суб’єктів
владних повноважень;

забезпечення фіксації часу відправки та отримання електронних пові-
домлень;

забезпечення цілісності та автентичності електронних повідомлень та
надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху електрон-
них повідомлень;

забезпечення протоколювання дій суб’єктів владних повноважень під
час обміну даними;

забезпечення моніторингу працездатності інтерфейсів прикладного
програмування та дотримання виконання регламентованих процедур під
час здійснення електронної взаємодії.

5. Забезпечення електронної взаємодії відбувається за такими принци-
пами:

технологічної нейтральності;
використання єдиних правил електронної взаємодії, відкритих форма-

тів даних, протоколів та стандартів обміну;
інформування громадян про запити щодо їх персональних даних;
повторного використання даних та програмних засобів;
зменшення інформаційної надлишковості та дублювання даних.
6. Держателем та замовником системи є Державне агентство з питань

електронного урядування.
Держатель системи:
координує діяльність з електронної взаємодії державних електронних

інформаційних ресурсів;
організує підключення державних електронних інформаційних ресурсів

до системи;
здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування системи;
забезпечує сумісність державних електронних інформаційних ресурсів

на організаційному рівні шляхом укладання відповідних договорів на без-
оплатній основі щодо інформаційної взаємодії, використання реєстру сер-
вісів та централізованих довідників;

забезпечує логічну сумісність державних електронних інформаційних
ресурсів шляхом використання єдиних відкритих форматів обміну елек-
тронними даними, єдиних класифікаторів та довідників;

забезпечує сумісність державних електронних інформаційних ресурсів
на техніко-технологічному рівні шляхом використання єдиних відкритих
протоколів обміну електронними даними, визначення єдиних вимог до
розробки та роботи інтерфейсів прикладного програмування;

визначає вимоги до форматів, протоколів та інформаційних угод обмі-
ну електронними даними, а також вимог до розробки та роботи інтерфей-
сів прикладного програмування.

7. Адміністратором системи є державне підприємство, визначене Дер-
жавним агентством з питань електронного урядування, (далі — адмініс-
тратор системи).

Адміністратор системи:
забезпечує адміністрування, технічну підтримку та безперебійне фун-

кціонування системи;
здійснює організаційну та методологічну підтримку адміністраторів

державних електронних інформаційних ресурсів;
здійснює формування та ведення реєстру сервісів;
забезпечує захист та зберігання інформації, яка обробляється в систе-

мі;
здійснює ведення єдиних класифікаторів та довідників системи;
забезпечує функціонування системи.

8. Підключенню до системи підлягають державні електронні інформа-
ційні ресурси, отримання даних з яких необхідне суб’єктам владних
повноважень під час надання адміністративних послуг та здійснення
інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

9. Доступ суб’єктів владних повноважень до інтерфейсів прикладного
програмування надається з метою здійснення повноважень відповідно до
покладених на них завдань, зокрема для надання адміністративних
послуг.

Обсяг та структура даних, до яких надається доступ через інтерфейси
прикладного програмування, визначаються відповідно до потреб суб’єкта
владних повноважень, що запитує ці дані, та зазначаються у договорі
щодо інформаційної взаємодії. Суб’єкт владних повноважень не має
права запитувати обсяг та структуру даних більше, ніж йому необхідно
для надання адміністративних послуг або здійснення повноважень відпо-
відно до покладених на нього завдань.

10. Суб’єкти владних повноважень зобов’язані надавати дані через
інтерфейс прикладного програмування на безоплатній основі.

11. З метою забезпечення електронної взаємодії суб’єкти владних
повноважень:

здійснюють розробку інтерфейсів прикладного програмування дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів;

здійснюють підключення державних електронних інформаційних
ресурсів до системи шляхом реєстрації та підтримки працездатності від-
повідних інтерфейсів прикладного програмування;

здійснюють формування та відправлення, прийом та обробку елек-
тронних повідомлень з використанням інтерфейсів прикладного програ-
мування;

забезпечують повноту та достовірність даних, що містяться в електрон-
них повідомленнях;

використовують дані, отримані за допомогою системи, виключно у
межах своїх повноважень.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 606
ПеРелІК

пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів
для запровадження електронної взаємодії 

Єдиний державний демографічний реєстр
Державний земельний кадастр
Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у спра-

ві про банкрутство
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприєм-

ців та громадських формувань
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
Державний реєстр актів цивільного стану громадян
Реєстр платників податку на додану вартість
Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно

зареєстрованих транспортних засобів та їх власників
Державний електронний інформаційний ресурс Міністерства внутріш-

ніх справ, в якому обробляється інформація з питань судимостей
Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального

страхування
Державний електронний інформаційний ресурс Міністерства внутріш-

ніх справ, в якому обробляється інформація з питань втрачених паспортів
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконан-

ня функцій держави або місцевого самоврядування
Єдиний реєстр довіреностей
Автоматизована інформаційна система Державної казначейської служ-

би України по обліку доходів та видатків бюджетів усіх рівнів
Єдиний державний реєстр судових рішень

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 вересня 2016 р. № 656-р
Київ

Про підтримку пропозиції щодо прийняття
Республіки Казахстан у члени гаазької 
конференції з міжнародного приватного

права
Підтримати пропозицію Уряду Королівства Нідерланди щодо прийняття

Республіки Казахстан у члени Гаазької конференції з міжнародного при-
ватного права.

Міністерству закордонних справ поінформувати Постійне бюро Гаазь-
кої конференції з міжнародного приватного права про зазначене рішення
Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення посади

директора Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Термін подання документів – два тижні від дня опублікування оголо-
шення.

За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою на
офіційному сайті університету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та за
телефоном (053-22) 2-16-03.

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Литви-
на Івана Степановича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Київобленерго»
до Литвина Івана Степановича про стягнення заборгованості за викорис-
тану електричну енергію, яке призначено та відбудеться 30 вересня 2016
року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
м. Васильків, вул. Шевченка, 8; необхідно з’явитись в каб. №301. Наслід-
ки неприбуття передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя Марчук О. Л.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний Ощадний банк України» до Захарченя Євгена Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Захарченя Євгена Миколайовича в судове
засідання, яке відбудеться 15.09.16 року о 10.00 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І.
тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.
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Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Сидорчук (Шостак) Ірину
Миколаївну на 20.09.2016 року на 13.00 год. у справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сидорчук
(Шостак) Ірини Миколаївни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за
адресою: вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки в судове засідання відповідача
справу буде розглянуто за її відсутності за наявними
у справі доказами.

Суддя С.П. Савчак

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донець-
кої області повідомляє Мухас Владіміросу Константі-
носу, 24 лютого 1964 року народження, що 05.09.2016
року була винесена ухвала за результатами розгляду
цивільної справи № 263/2404/16-ц за заявою Бричак
В.С. про надання дозволу на примусове виконання рі-
шення іноземного суду (№ 415/2014 суду першої ін-
станції міста Козані) відповідно до якої із боржника
Мухас В.К. підлягають стягненню на користь позивача
певні виплати.

Боржнику пропонується отримати копію даної ух-
вали у Жовтневому районному суді м. Маріуполя або
із її текстом на сайті реєстру судових рішень України. 

Суддя В.О. Ковтуненко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання
як відповідача Територіальну громаду Донецької міської
ради у справі за позовом Тарасової Олени Василівни, Та-
расова Леоніда Олександровича, Тарасової Ганни Олексан-
дрівни про визнання права власності на квартиру.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Артема,
буд. 98, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 22 вересня 2016 р. о
13.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутністю.

Суддя В.А. Гаврилов

Борівський районний суд Харківської області викликає
Дерев’янко Ірину Григорівну, 05.05.1979 р.н. як відповідача
на судове засідання по цивільній справі №614/713/16-ц
провадження №2/614/16 за позовом Дерев’янка Вадима
Сергійовича до неї про визнання особи такою, яка втратила
право користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 19.09.2016 р. о 9.00 у приміщенні Борівського рай-
онного суду Харківської обл. (вул. Миру, 11, смт Борова,
Борівський р-н, Харківська обл., 63801). Відповідно до ч.9
ст.74 ЦПКУ, з опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача, або неповідомлення про
причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності
на підставі наявних доказів.

Суддя Н.Г. Зеленькова

Верхньодніпровський районний суд повідомляє, що 7 вересня 2016 року розглянута ци-
вільна справа за позовом Шерстюк Ірини Миколаївни до Шаталова Костянтина Олександро-
вича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмету спору: орган опіки та піклування в особі Верхньодніп-
ровської районної державної адміністрації. Заочним рішенням суду позов задоволено:

Позов Шерстюк Ірини Миколаївни до Шаталова Костянтина Олександровича про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів — задовольнити.

Позбавити Шаталова Костянтина Олександровича, 20 лютого 1987 року народження,
батьківських прав щодо його малолітнього сина, Шаталова Давида Костянтиновича, 5 ве-
ресня 2008 року народження.

Стягнути з Шаталова Костянтина Олександровича (іпн. 3182715374, 20 лютого 1987 року
народження) на користь Шерстюк Ірини Миколаївни (іпн. 2584714844, 7 жовтня 1970 року
народження, зареєстрована за адресою: вул. Косенко, 112, м. Верхньодніпровськ Дніпро-
петровської області) аліменти на дитину, Шаталова Давида Костянтиновича, 5 вересня 2008
року народження, у розмірі 1/4 частини доходів, але не менше ніж 30 % прожиткового мі-
німуму на дитину відповідного віку, щомісяця, починаючи з 16 травня 2016 року до досяг-
нення дитиною повноліття.

Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення аліментів у межах суми
платежу за один місяць.

Стягнути з Шаталова Костянтина Олександровича (іпн. 3182715374, 20 лютого 1987 року
народження) судовий збір в дохід держави в сумі 1102 грн. 40 коп.

Після набрання рішення суду законної сили його копію направити до державного органу
реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до апеляційного
суду Дніпропетровської області через Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської
області в 10-денний строк з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі,
але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть
подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної
скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення,
якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя О. Ю. Шевченко

Обухівський районний суд Київської області
по цивільній справі № 2-926/16 за позовом
Фролової (Ротань) Марії Михайлівни до Ахмє-
дової Ліани Баудіївни, Каракаш Ігоря Івано-
вича, Товариства з обмеженою
відповідальністю «КБ «Зелена планета», Ос-
тровського Костянтина Вікторовича, Кіктєвої
Тетяни Аркадіївни, Мерко Руслана Олексан-
дровича, треті особи: Приватний нотаріус Ки-
ївського міського нотаріального округу
Богданова Вікторія Миколаївна, Приватний но-
таріус Київського міського нотаріального ок-
ругу Леонтьєва Ніна Йосипівна, Приватний
нотаріус Давиденко Юлія Анатоліївна, Приват-
ний нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу Майорова Алла Володимирівна,
Приватний нотаріус міського нотаріального
округу Малий Олексій Сергійович, Приватний
нотаріус Київського нотаріального округу Ко-
вальчук Сергій Павлович про визнання дого-
ворів недійсними, припинення права
користування земельною ділянкою, усунення
перешкод у користуванні земельною ділянкою
шляхом її звільнення, викликає до суду як від-
повідачів Ахмедову Ліану Баудіївну, Каракаша
Ігоря Івановича, Товариство з обмеженою від-
повідальністю «КБ «Зелена планета», Остров-
ського Костянтина Вікторовича, Кіктєву Тетяну
Аркадіївну, Мерко Руслана Олександровича на
22 вересня 2016 року об 11.00 год.

Судове засідання відбудеться під голову-
ванням судді Болобана В.Г. в приміщенні суду,
що розташоване за адресою: Київська обл., м.
Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачів справа буде роз-
глянута у їх відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя В.Г. Болобан

Верхньорогачицький районний суд
Херсонської області викликає в судове
засідання Конарєву Ніну Петрівну, як від-
повідача по справі № 651/292/16-ц за по-
зовом Державного підприємства
«Національна енергетична компанія «Укр -
енерго» в особі відокремленого підроз-
ділу «Південна електроенергетична
система» до Конарєвої Ніни Петрівни,
третя особа на стороні позивача Коман-
дитне товариство Наукова впроваджу-
вальна фірма «Нові технології», третя
особа: Відділ Держгеокадастру у Вер-
хньорогачицькому районі Херсонської
області про встановлення права земель-
ного сервітуту, на 03.10.2016 року о 10.00
годині.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Верхньорогачицького районного
суду Херсонської області за адресою: ву-
лиця Леніна, 60 смт Верхній Рогачик, Вер-
хньорогачицького району, Херсонської
області, суддя Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублі-
куванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причину не-
явки Конарєвої Н.П., повідомленої належ-
ним чином або причину буде визнано
судом неповажною – суд вирішить справу
на підставі наявних у ній даних чи доказів
(у заочному порядку).

Суддя В.Г. Загрунний

Новозаводський районний суд м. Черні-
гова повідомляє, що слухання справи за по-
зовом Дем’яненко Н.Б. до Сидоренко О. О.,
Червякова А.С., ТОВ «Мрія Груп ЛТД» про
поділ спільного майна подружжя та ви-
знання недійсним договору купівлі-продажу
транспортного засобу, та зустрічним позо-
вом Сидоренко О. О. до Дем’яненко Н.Б., Ки-
риленко Н.М. про встановлення факту
проживання однією сім’єю без державної ре-
єстрації, визнання недійсним договору дару-
вання квартири, визнання спільною
сумісною власністю квартир та автомобілів
та виділення у власність майна, відбудеться
20 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв., під го-
ловуванням судді Косач І.А. в приміщенні
суду за адресою: м. Чернігів, вул. Мстислав-
ська, 17, каб. 19.

Для участі в справі як відповідач за зус-
трічною позовною заявою викликається Чер-
вяков Артем Сергійович, (остання відома
адреса проживання: м. Чернігів, вул. Довга,
буд. 24).

Відповідачу пропонується до судового за-
сідання надати письмові заперечення або на-
дати зустрічний позов.

Одночасно повідомляє, що з опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце
розгляду справи, тому у випадку відсутності
відомостей про причини неявки вищевказа-
ного відповідача, повідомленого належним
чином або причину буде визнано судом не-
поважною, суд вирішить справу на підставі
наявних у ній даних чи доказів (постановляє
заочне рішення).

Суддя І. А. Косач

«Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено
провадження у справі №60/16 за позовом ПАТ «Креді Агрі-
коль Банк» до ТОВ «ЛІВЕРПУЛЛЬ» (Донецька обл.м.Шах-
тарськ, вул.Сєдова, буд.100), ТОВ  «АЯКС ЛТД» (Донецька
обл., м.Шахтарськ, смт Контарне, вул. Горького, буд.1), ТОВ
«ТД ЛУЧ» (Донецька обл., м.Шахтарськ, вул.Кірова,
буд.13), Сашенкова Володимира Павловича (Донецька
обл., м.Шахтарськ, смт.Контарне, вул. Атем, буд.19, кв.1)
та Сашенкової Анжели Сергіївни (Донецька обл., м.Шах-
тарськ, смт Контарне, вул. Атем, буд.19, кв.1) про солідарне
стягнення заборгованості. З позовом можливо ознайоми-
тися звернувшись до третейського суду за телефоном
(044)5168718 чи ел.поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Су-
дове засідання призначено на 30.09.2016 р. о 9-45 год. за
адресою: м.Київ, вул. Марини Раскової,15 к.811. Відпові-
дачам надати суду письмові відзиви на позовну заяву, у ви-
падку неявки відповідачів справа може бути розглянута без
їх участі. Це оголошення розміщене також на сайті третей-
ського суду tretsud.aub.org.ua.

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає відповідача Кудимову Ольгу Леонідівну,
17.02.1972 року народження, яка проживає за адресою:
вул. 1-го Травня, 47/2, м.Остер Козелецького району
Чернігівської області, м. Луганськ, вул. Білова, буд.128,
в судове засідання на 12.30 год 22 вересня 2016 р. за
адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул.
Свято-Преображенська, 7 по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Козелецького районного відділу
державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції в Чернігівській області, Артемівського
відділу державної виконавчої служби Луганського мі-
ського управління, Войнаровської Юлії Віталіївни, По-
двойської Ірини Миколаївни, Кудимової Ольги
Леонідівни про зняття арешту. У разі неявки в судове за-
сідання цивільна справа буде розглянута за вашої відсут-
ності. 

Суддя Анохін А.М.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом Петрик Леоніда Олександровича до Петрик
Світлани Леонтіївни, Петрик Романа Леонідовича,
Петрик Інни Леонідівни, третя особа: Комунальне
підприємство Бердянської міської ради «Житлосер-
віс-2А», про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням. Суд ви-
кликає відповідачів Петрик Світлану Леонтіївну, Пет-
рик Романа Леонідовича, Петрик Інну Леонідівну в
судове засідання, яке відбудеться 20.09.16 року о 
14-00 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб.506. Суддя
Ревуцький C.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду
є обов’язковою. В разі  неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами в заочному порядку.

З метою залучення громадськості до обговорення
питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати
на стан довкілля, Державна інспекція ядерного регу-
лювання України продовжила строки публічного гро-
мадського обговорення продовження експлуатації
ядерної установки – енергоблока №2 Запорізької АЕС
з 19 серпня по 25 вересня 2016 року.

В рамках обговорення Держатомрегулювання за
участю ДП НАЕК «Енергоатом» 19 вересня 2016 року
о 13:00 проводить громадські слухання за адресою:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Центральна, 6,
Культурно-діловий центр Запорізької АЕС. Телефони
для довідок: (06139) 6-21-81, (044) 254-34-49.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором з:

- Ходосової Інни Василівни, 08.04.1983
року народження, уродженки м. Макіївка
Донецької області, останнє місце меш-
кання: Донецька область, м. Макіївка, с.
ЯКХЗ, вул. Депутатська, б. 157, кв. 21, яка
викликається на 27 вересня 2016 року на
08.00 годину.

Відповідачці пропонується надати до
вищевказаної дати письмові заперечення
щодо позову та посилання на докази,
якими вона обґрунтовує. У випадку непри-
буття, відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Лутай А.М.

Першотравневий районний суд Донець-
кої області (87400, смт Мангуш, вул. Ко-
танова, 102, Першотравневого району,
Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом Войникової Ірини Вік-
торівни до Войникова Ігоря Івановича про
розірвання шлюбу.

Відповідач Войников Ігор Іванович,
09.11.1979 року народження, зареєстро-
ваний: с. Бурякова Балка, вул. Мічуріна, 1,
Мангуський район, Донецька область, ви-
кликається на 04 листопада 2016 року на
10.00 годину до Першотравневого район-
ною суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повин-
ний повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його
відсутністю. 

Суддя Скудін B.Є.

Марченко Валентин Юрійович, 13.09.1983
року народження, останнє місце проживання
чи мешкання: Київська область, Бориспіль-
ський район, село Мирне, вулиця Іващенко, бу-
динок 27, викликається у відкрите судове
засідання як відповідач на 10.30 годину 26 ве-
ресня 2016 року у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Марченка Олек-
сандра Юрійовича, Марченка Валентина
Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі
відбудеться під головуванням судді Решетник
Т.О. в приміщенні Дніпровського районного
суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської
області за адресою: м. Кам’янське, вул. Три-
тузна, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відповідач
Марченко Валентин Юрійович вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Т.О. Решетник

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає як відповідачів: Максьом Оксану Валері-
ївну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ,
вул. Ревуцького, 35, кв. 232, Максьома Юрія
Анатолійовича, останнє місце реєстрації
якого: м. Київ, вул. Ревуцького, 35, кв. 232, в
судове засідання, яке відбудеться 31.10.2016
року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому
розгляді цивільної справи за позовом ПАТ
«КБ «НАДРА» до Максьом Оксани Валері-
ївни, Максьома Юрія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик

відповідачі вважаються повідомленими про
день, час та місце розгляду справи і в разі не-
явки їх до суду справа може бути розглянута
за їх відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове за-
сідання зобов’язані повідомити суд про по-
важність причини неявки.

Суддя О.М. Колесник

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кулікова Дениса Миколайовича,
зареєстрованого за адресою: Луганська область,
м. Антрацит, вул. Ростовська, буд. 25, кв. 30, Бо-
гатирьова Юрія Миколайовича, зареєстрованого
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Ткаленко, буд. 12, кв. 62, Бєлоусова Ігоря Мико-
лайовича, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, Антрацитівський район, с. Дякове,
вул. Косигіна, 16, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1253/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії
Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» до Кулікова Дениса Миколайовича, Бога-
тирьова Юрія Миколайовича, Бєлоусова Ігоря
Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 19 ве-
ресня 2016 року о 10 годині 00 хв. (резервна дата
22 вересня 2016 року о 10 годині 00 хв.) в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Голова суду О.О. Пелих

Жовтневий районний суд Миколаївської
області викликає Запорожченко Тетяну Вік-
торівну для участі як відповідача у справі за
позовом представника позивача Чудинович
Олени Вікторівни — Борисенко Наталії Вале-
ріївни до Приходської (Чудинович) Ірини Во-
лодимирівни, Запорожченко Тетяни
Вікторівни, Воскресенської селищної ради
Жовтневого району Миколаївської області,
третя особа приватний нотаріус Краснова
C.M. про визначення частки померлої у праві
спільної сумісної власності на квартиру та ви-
знання за позивачем права власності на 1/4
частку в порядку спадкування за законом.
Розгляд справи призначено 06 жовтня 2016
року о 09-30 годині.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності. Адреса суду: 
м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 13.

Суддя В. В. Полішко

Іллічівський міський суд Одеської області
викликає Юзепчук Ганну Василівну, 08.06.1979
р. народження, останнє відоме місце реєстра-
ції: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Пар-
кова, буд. 44, кв. 10, Писарєва Ігоря
Анатолійовича, 09.08.1970 р. народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації: Одеська об-
ласть, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 44,
кв. 10, Юзепчука Олександра Олексійовича, ос-
таннє відоме місце реєстрації: Одеська об-
ласть, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 44,
кв. 10, як відповідачів в судове засідання по
справі № 501/612/16-ц за позовом ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Юзепчук
Ганни Василівни, Писарєва Ігоря Анатолійо-
вича, Юзепчука Олександра Олексійовича про
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, на 10.00 год. 10.10.2016 р. за адресою:
м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал су-
дових засідань №2. Суд роз’яснює, що у разі
неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає обвинуваченого Каширіна
Алліка Вікторовича, 28.01.1970 р.н., заре-
єстрованого та проживаючого за адре-
сою: вул. Нестерова, буд. 29, кв. 44, м.
Джанкой, АР Крим в судові засідання, які
відбудуться 12.10.2016 року о 09:30 год.,
11.11.2016 року о 09:30 год., 28.11.2016
року о 09:30 год. в залі судового засідання
№ 32, по вул. Грушевського, 17, що в 
м. Вінниці по кримінальному провад-
женню № 42015020420000194 від
14.07.2015 р. у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст.
111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Каширіна Алліка
Вікторовича в зазначене судове засідання
є обов’язковою.

Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі №370/1096/16-ц за позовом Ачин-
цева Василя Івановича до Колонщинської сільської
ради Макарівського району Київської області, Гути
А.І., Терещенко Л.Ю., Музиченко В.А., Загоруйка
A.M., Метлашевської О.С. про витребування земель-
них ділянок з чужого незаконного володіння, викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня
2016 року об 11 год. 30 хв. відповідача Гуту Андрія
Івановича, останнє відоме місце проживання якого:
село Васильківці Гусятинського району Тернопіль-
ської області, відповідача Музиченка В’ячеслава Ана-
толійовича, останнє відоме місце проживання: село
Гурівщина Києво-Святошинського району Київської
області, вулиця Київська-16, відповідача Загоруйка
Анатолія Михайловича, останнє відоме місце прожи-
вання місто Марганець Дніпропетровської області,
квартал Східний-16, кв.39, та відповідача Метлашев-
ську (Мамедову) Ольгу Сергіївну, останнє відоме
місце проживання місто Київ, вулиця Лариси Ру-
денко-17, кв. 75.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа буде розглянута за їх відсутності за наявними
матеріалами справи. Судове засідання відбудеться в
приміщенні Макарівського районного суду Київської
області за адресою: смт Макарів, вул.Д.Ростов-
ського-35, кабінет № 1.

Суддя М.Ю. Устимчук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний Гнатуша Денис Юрійович,

30.11.1981 року народження, який мешкає за
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Пашенної, буд. 3, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
20.09.16, 21.09.16, 22.09.16 у період часу з
09.00 до 18.00 години до каб. № 115 першого
СВ СУ прокуратури Донецької області, до
слідчого Самойленка І.А., за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’ян-
цева, 4 а, для проведення за Вашою участю
слідчих дій у кримінальному провадженні №
42015050000000569 від 12.10.2015 за ч. 1 ст.
258-3 КК України — вручення повідомлення
про зміну раніше повідомленої підозри, до-
питу як підозрюваного, закінчення досудо-
вого розслідування та відкриття матеріалів
кримінального провадження, відповідно до
вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК Ук-
раїни.
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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Чебанюк Юлію Василівну, місце пере-
бування якої невідоме, про те, що судовий розгляд по
цивільній справі провадження № 2/484/1534/16 р. за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чебанюк Юлії Василівни
про стягнення заборгованості відкладено на 20.10.2016
року на 14.00 год. На призначений час відповідачу слід
з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Ми-
колаївської області із паспортом. У разі неявки відпові-
дача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у
справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Каплінського Дмитра Валерійовича,
місце перебування якого невідоме, про те, що судовий
розгляд по цивільній справі провадження 
№ 2/484/1665/16 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Каплінського Дмитра Валерійовича про стягнення забор-
гованості відкладено на 20.10.2016 року на 14.10 годину.
На призначений час відповідачу слід з’явитись до Пер-
вомайського міськрайонного суду Миколаївської області
із паспортом. У разі неявки відповідача позов на підставі
ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його від-
сутності на підставі наявних у справі даних чи доказів
(постановлене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Татарова Сергія Олександровича, місце
перебування якого невідоме, про те, що судовий розгляд
по цивільній справі провадження № 2/484/1797/16 р. за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Татарова Сергія Олек-
сандровича про стягнення заборгованості відкладено на
20.10.2016 року на 13.40 годину. На призначений час
відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрай-
онного суду Миколаївської області із паспортом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене
заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Гулянську Світлану Петрівну, місце пе-
ребування якої невідоме, про те, що судовий розгляд по
цивільній справі провадження № 2/484/1832/16 р. за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гулянської Світлани Пет-
рівни про стягнення заборгованості, відкладено на
20.10.2016 року на 13.50 годину. На призначений час
відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрай-
онного суду Миколаївської області із паспортом. У разі
неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни буде розглянутий за його відсутності на підставі
наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне
рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Темнікова Руслана Володимировича, останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м. Чернівці, вул.
Комарова, 27/29, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Темнікової Г.Є. до Вас про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням на 09-30 годину 21 вересня
2016 року, за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафед-
ральна, 4, кабінет №8.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається належним чином повідомленим про час і
місце розгляду справи. У разі Вашої неявки в судове за-
сідання, справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Баранова Дмитра Ігоровича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі викликається до суду
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для
участі у розгляді справи по суті: Баранов Дмитро Ігорович,
який мешкає: 86400, Донецька область, м. Бахмут, вул. Л.
Толстого, буд. 47, кв. 15, на 22 вересня 2016 р. на 08 год.
00 хв. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Н. М. Фролова

Оболонський районний суд м. Києва викликає Кова-
левську Наталію Миколаївну як відповідача по цивільній
справі №2/756/3965/2016 за позовом Слюнченко Віри
Володимирівни до Ковалевської Наталії Миколаївни,
Оболонського районного відділу Головного управління
Державної міграційної служби у місті Києві про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку на
24.10.2016 року на 12:00 годину. Адреса суду: м. Київ,
вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №21, суддя Кричина A.B. У разі
неявки, справу буде розглянуто у відсутності відпові-
дача.

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання відповідачку Никитюк Галину
Олегівну, для розгляду цивільної справи за позовом
Никитюка І.М. до Никитюк Г. О. про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 24.10.2016
року о 09.00 год. в приміщенні Балтського район-
ного суду. У разі неявки в судове засідання відпові-
дачки справа може бути розглянута за її відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя О. М. Ільніцька

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Сернюка Петра Миколайовича як від-
повідача у цивільній справі № 343/1442/16-ц року за
позовом ПАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» до
Сернюка Петра Миколайовича про відшкодування
матеріальної шкоди в порядку регресу. Розгляд
справи відбудеться 26.09.2016 року о 09.00 год. у
приміщенні суду за адресою: вул. Обліски, 115, 
м. Долина Івано-Франківської області.

У випадку неявки відповідача, справу буде розгля-
нуто у заочному порядку, за наявними в справі до-
казами, без його участі.

Суддя Монташевич С. М.

Оболонський районний суд міста Києва викликає в як
відповідача Голубева Миколу Олександровича (останнє
відоме місце проживання: АР Крим, Бахчисарайський
район, С. Вільне, вул. Космонавтів, 2), у судове засідання
на 15.11.2016 року на 14 год. 00 хв., у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом Голубевої Таміли Іль-
мієвни до Голубева Миколи Олександровича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини без згоди
батька та дозволу на оформлення документів. В разі не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за від-
сутності відповідача на підставі зібраних по справі
доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 Є, каб.
21, суддя Яценко Н. О.

Козельщинський районний суд Полтавської області в
порядку ст.74 ЦПК України викликає Галенду Сергія Сте-
пановича (останнє відоме місце проживання: вулиця Мо-
лодіжна, будинок 27, село Оленівка Козельщинського
району Полтавської області) як відповідача в судове за-
сідання у цивільній справи за позовом Титар Віри Іва-
нівни про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 27.09.2016 р. о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Ос-
троградського, 75/15. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки відповідача в судове засідання, справу буде
розглянуто за його відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя А. В. Лизенко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Ревньова
Сергія Олеговича до Ізотової Любові Василівни про
визнання особи такою, що  втратила права користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач Ізотова Л. В. викликається до каб. №6
суду на 28 вересня 2016 року на 13 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачці
пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде
розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Колесника Дмитра Олександровича, місце проживання
якого відоме за адресою: Чернівецька область, м. Соки-
ряни, вул. Мічуріна, 25 та Гемблюка Віталія Федоровича,
місце проживання якого відоме за адресою: м. Чернівці,
пров. Перекопський, 3, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі №725/3467/14-ц за позовом
Думанської А.В. до Колесника Д.О., Гемблюка В.Ф.,
третя особа: Кулій А.П. про визнання договору купівлі-
продажу дійсним на 14 год. 30 хв. 26 вересня 2016 року
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №6. У
разі вашої неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Піхало Н. В.

Герцаївський районний суд Чернівецької області
викликає Костя Дмитра Георгійовича, 28.08.1962
р.н., останнє відоме місце проживання: с. Хряцька
Герцаївського району Чернівецької області, як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі
№2/714/284/16; ЄУН:714/665/16-ц за позовом Костя
Верони Михайлівни до Костя Дмитра Георгійовича
про розірвання шлюбу на 10.30 годину 29 вересня
2016 року за адресою: м. Герца, вул. Центральна, 20
Чернівецької області. В разі неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто без Вашої участі.

Суддя Костишин Н. Я.

Старобільським районним судом Луганської області
27 липня 2016 року було винесено заочне рішення по
цивільній справі за позовом Бабічева Романа Олексійо-
вича до Рафайлівської сільської ради Антрацитівського
району Луганської області, Антрацитівської міської ради
Луганської області про визначення додаткового строку
для прийняття спадщини № 2/431/525/16.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК Ук-
раїни: заочне рішення може бути переглянете судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана про-
тягом десяти днів з дня отримання копії.

Суддя О. М. Березка

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача у судове засідання Луганську міську раду
по справі № 433/1182/16-ц за позовом Морозової Лілії
Василівни, в інтересах якої діє Осьмак Яніна Валеріївна
до Луганської міської ради, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог — приватний нотаріус Станично-Лу-
ганського районного нотаріального округу Тіхонова Ла-
риса Володимирівна про визнання права власності в
порядку спадкування. Засідання відбудеться 19 вересня
2016 року о 09 год. 30 хв., за адресою: Луганська об-
ласть, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Постійно діючий третейський суд при Юридичній кор-
порації «Принцип» (адреса: 04212, м. Київ, вул. М.Тимо-
шенка, 21, корпус 3, оф. 7) повідомляє та викликає
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР ТРАНС
ГРУП» (код ЄДРПОУ 35875781) в судове засідання, яке
відбудеться 27 вересня 2016 року об 11:00, як відпові-
дача по справі № СЗ-01-02/2016 за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «ВіДі Автострада» (код
ЄДРПОУ 31607392) до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «УКР ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35875781)
про стягнення заборгованості.

У разі неявки, справу буде розглянуто без вашої
участі.

Третейський суддя Ісаєва В. Б.

Іванківський районний суд Київської області розгля-
дає цивільну справу за позовом Березовського Василя
Анатолійовича до Березовської Світлани Андріївни про
розірвання шлюбу. Відповідач по справі Березовська
Світлана Андріївна, яка ніде не зареєстрована, останнє
місце проживання: с. Хочева, вул. Піщана, 8 Іванків-
ського району Київської області, викликається на 28 ве-
ресня 2016 року на 10 год.00 хв. до суду за адресою: смт
Іванків, вул. І. Проскури, 14 Київської області, для участі
у розгляді справи по суті, пропонується надати свої за-
перечення щодо позовної заяви та докази. У разі неявки
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. А. Тетервак

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» до Волобуєва Владислава Леон-
тійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Волобуєва Владислава
Леонтійовича в судове засідання, яке відбудеться
15.09.16 року о 10.30 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуць-
кий С.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки справа буде розглянута за
наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Стасюка Валерія Івановича як відпо-
відача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться 26.10.2016 року о
12:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304. У разі неявки відпо-
відача слухання справи відбуватиметься за його
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок по-
відомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
(м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84, каб. №204) повідом-
ляє, що 27 вересня 2016 року об 11 годині 00 хвилин
призначений судовий розгляд цивільної справи за позо-
вом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Горобцова Еду-
арда Едуардовича (останнє відоме місце проживання: м.
Дніпро, вул. Янтарна, буд. 73, корп. 4, кв. 72) про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову і докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідач повинен повідомити про причини
неявки, в іншому разі справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Н. Ю. Марченко

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Черкашина Олександра Анатолійовича у су-
дове засідання як відповідача у цивільній справі 
№ 425/2366/16-ц за позовною заявою Черкашина
Анатолія Олексійовича до Черкашина Олександра
Анатолійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житлом, яке відбудеться
12.10.2016 року об 11.30 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, каб. 11а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 21.10.2016 року об 11 годині 30 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Ленінський районний суд м. Кропивницький (суддя Ко-
реняк В.К.) викликає в судове засідання як відповідачів
Моісеєву Ірину Олегівну та Моісеєва Дмитра Григоровича
(місце проживання: вул. 40 років Перемоги, буд. 26/33, кв.
15, м. Кропивницький, 25000) по справі № 405/4325/16-ц,
2/405/743/16 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Комерційний банк «Надра» до Моісеєвої Ірини Оле-
гівни та Моісеєва Дмитра Григоровича про стягнення
кредитної заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Ленінського
районного суду м. Кропивницький (25006, м. Кропивниць-
кий, вул. Велика Перспективна, 40, поверх 5, каб. 505) 4
жовтня 2016 року о 10.45 год.

У разі неявки відповідачів в судове засідання, справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Черняхівський районний суд викликає Малиновську
Людмилу Олександрівну, 31.01.1962 р.н., останнє відоме
місце проживання: вул. Леніна, 97, кв. 15, смт Черняхів,
Житомирської обл., як відповідачку по справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» до Малиновської Людмили Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. За-
сідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 21 жовтня 2016 року
за адресою: вул. Слобідська, 1, смт Черняхів, Житомир-
ської області.

У разі неявки відповідачки без повідомлення причин
неявки, справу буде розглянуто у її відсутність.

Суддя Слободенюк Н.Є.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє як вiдповiдача Довгича Анатолiя Iвано-
вича про те, що розгляд цивільної справи за позовом
Савченка Сергiя Олексiйовича до Довгича Анатолiя Iва-
новича про стягнення боргу, процентiв за договором по-
зики, вiдшкодування збиткiв та моральної шкоди
вiдбудеться об 11 год. 30 хв. 18 жовтня 2016 року в при-
мiщеннi Києво-Святошинського районного суду Київ-
ської областi, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута за вашої вiдсутностi на пiдставi наявних
доказiв.

Суддя А.Я. Волчко

Нікитенко Ірина Борисівна викликається в судове

засідання по розгляду цивільної справи за позовом

Бортнійчук Т.А. до Нікитенко І.Б. про визнання особи

такою, що втратила право користування жилим при-

міщенням, на 12.10.2016 року об 11.00 год. в Дес-

нянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр-т

Маяковського, 5-в, каб. № 11).

Суддя О.В. Мальченко

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання як відповідача Прус Геннадія
Теодоровича, яке призначено на 29 вересня 2016
року о 09.45 год. по розгляду цивільної справи 
№ 369/7497/16-ц, провадження 2/369/3387/16 за по-
зовом Прус Наталії Володимирівни до Прус Геннадія
Теодоровича про стягнення аліментів.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя Н.С. Пінкевич

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/6569/16-ц за позовом Цикала Василя Олександро-
вича до Цикало Галини Василівни про розірвання шлюбу.

Відповідач Цикало Галина Василівна викликається у су-
дове засідання об 11.00 год. 28 вересня 2016 року у при-
міщення Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м.
Павлоград, вул. Дніпровська, буд.135, кабінет № 203.
Суддя Боженко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності.

Суддя Л.В. Боженко

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті по цивільній справі за позовом  Ковальчин  Володимира Ми-
колайовича до Якименко Ольги Володимирівни, третя особа:
товарна біржа «Українська товарна біржа» про визнання договору
купівлі-продажу дійсним та визнання права власності, викликає в
судове засідання Якименко Ольгу Володимирівну, яке відбудеться
20.09.2016 року о 09.30 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Новомосковського
міськрайонного суду Дніпропетровської області, що розташоване
за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пров.
Козацький, 8, каб. 1, суддя Дубовенко І.Г.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за від-
сутності Якименко Ольги Володимирівни.

Про причини неявки Якименко Ольга Володимирівна повинна
повідомити суд.

Суддя І.Г. Дубовенко

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання як
відповідача Лащенка Василя Артемовича на 10 го-
дину 30 хвилин 27 вересня 2016 року для участі у
розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою
Лащенко Ольги Іванівни на рішення Васильківського
міськрайонного суду Київської області від 19 травня
2016 року у справі за позовом Лащенко Ольги Іва-
нівни до Лащенка Василя Артемовича про визнання
права власності.

Суддя Т.Ц. Кашперська

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/4231/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Федорчука Станіслава Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на 26 ве-
ресня 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Федорчука Станіслава Володимировича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Воронову Галину Романівну,
27.06.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. Курська, 7, у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/2833/16-ц за
позовом Воронова Сергія Олександровича до Воронової
Галини Романівни про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 07.10.2016 року о 09 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.Д. Скочій
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10    +16 +21
Житомирська +5 +10    +16 +21
Чернігівська +5 +10    +13 +18
Сумська +5 +10    +13 +18
Закарпатська +8 +13    +21 +26
Рівненська +5 +10    +16 +21
Львівська +5 +10    +18 +23
Івано-Франківська +5 +10    +18 +23
Волинська +5 +10    +18 +23
Хмельницька +5 +10    +18 +23
Чернівецька +5 +10    +18 +23
Тернопільська +5 +10    +18 +23
Вінницька +5 +10    +16 +21

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10   +16  +21
Кіровоградська +5   +10   +16  +21
Полтавська +5   +10   +13  +18
Дніпропетровська +5   +10   +16  +21
Одеська +10   +15   +21  +26
Миколаївська +8   +13   +20  +25
Херсонська +8   +13   +18  +23
Запорізька +8   +13   +18  +23
Харківська +5   +10   +13  +18
Донецька +5   +10   +13  +18
Луганська +5   +10   +13  +18
Крим +11   +16   +20  +25
Київ +7     +9   +18  +20

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У Золотоно-
ші на Черкащині вчетверте
відбувся Всеукраїнський фес-
тиваль чорнобривців. Розпо-
чавшись традиційним пара-
дом вишиванок, від чого місто
над річкою Золотоношкою ще
більше розквітло, свято пере-
містилося до парку Шевченка.
Тут городяни могли сповна на-
солодитися переливами неза-
бутніх барв квіткових компо-
зицій, свої доробки продемон-
стрували також місцеві майс-
три декоративно-прикладного
мистецтва.

Як зауважив міський голова
Віталій Войцехівський, чор-
нобривці — символ процвітан-
ня, за допомогою якого тут
об’єднують громаду, зацікав-
люють людей. Загалом же в
Золотоноші вже не один рік
працюють над належним
оформленням території кож-
ного подвір’я. Квіти тут скрізь
— і біля будинків, і на вулицях,
і в центрі міста. Кілька місяців
спеціальна комісія міської ра-
ди визначала переможців за
різними номінаціями: найкра-

щий двір, підприємець, прибу-
динкова територія. Загалом
номінацій, за якими на фести-
валі визначали переможців,
було 10. Їм вручили нагороди
та відзнаки.

До Золотоноші  на
фестиваль прибуло чи-
мало гостей з інших
міст України. Як розповів
знайомий львівський жур-
наліст, він був  зачарований
святом чорнобривців, а також
відкрив для себе це історич-
не місто, де свого часу наро-
дився поет Костянтин Думит-
рашко, автор відомого ро-
мансу «Чорнії брови, карії
очі»,  мовознавець академік
Олексій Баранников, учений-
біохімік зі світовим ім’ям
Олексій Бах, з колишнього
Золотоніського повіту і укра-
їнський письменник Михайло
Драй-Хмара. У місцевій гім-
назії навчався педагог Семен
Скляренко, а в Золотонісько-
му театрі працювали заснов-
ники українського театраль-
ного мистецтва Михайло
Кропивницький, Марія За-
ньковецька, Панас Саксаган-
ський. Тут розпочинала свою
театральну кар’єру народна

артистка, тричі лауреат Дер-
жавної премії Наталія Ужвій.
Бував у цьому краї і Григорій
Сковорода, який у 1753—
1759 роках жив на Золотоно-
щині в селі Каврай, де напи-
сав свій «Сад божественних
пісень». Гостювали в місті й
Тарас Григорович Шевченко
та інші видатні особистості. 

Та не тільки історією знаме-
нитий Златокрай, як його на-
зивають самі городяни. Сьо-
годні тут найменший в області

рівень безробіття. В місті пра-
цює 19 підприємств. Кілька

років тому свій завод тут
збудувала відома сінга-

пурська кор-
порація.
Вразив
гостей
м і с т а

сучасними
технологіями

Красногірський
олійний завод,
який продукує
високоякісну
нерафіновану

ріпакову та со-
няшникову олію. Цікавим є
підхід місцевої влади до ін-
весторів: усі вони отримують
максимально можливі пільги
для започаткування бізнесу.
Так, для виробничих підпри-
ємств міська рада встанов-
лює лише один відсоток так
званої пайової участі у соці-
ально-економічному розвитку
міста. 

Цікаво, що свято чорно -
бривців збіглося   зі ще одним
— фестивалем юнацької па-
тріотичної пісні, що додало
дійству масштабності та видо-
вищності. 
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Золотоноша — 
столиця чорнобривців

У Вінниці визначили
лауреата премії імені
М. Коцюбинського

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ. Інтерес до Всеукраїнської літера-
турно-мистецької премії імені Михайла  Коцюбинського —
найстарішої і найпрестижнішої літературної нагороди По-
ділля, яка існує за підтримки Вінницької обласної ради,
обл держадміністрації та місцевого осередку Національної
спілки письменників, зростає по всій Україні. Якщо торік
надійшли заявки від 33 авторів, то нинішнього — від 56 з
16 областей країни. «Знаковою рисою цьогорічного циклу
стала співпраця з потужними українськими видавництва-
ми Києва, Львова та Хмельницького. 

Журі читало велику кількість цікавих і високохудожніх
книжок. Напередодні в рамках тематичної книжкової вис-
тавки, традиційно розгорнутої в обласній універсальній на-
уковій бібліотеці імені Тімірязєва, журі констатувало наяв-
ність у когорті висуванців досить потужного сегмента по-
дільських авторів, обравши шорт-лист з дев’яти претен-
дентів», — повідомив заступник голови Вінницької облдерж -
адміністрації Ігор Івасюк. За його словами,  на заключному
засіданні журі з дев’яти кандидатів визначило двох фіна-
лістів — популярну вінницьку письменницю Наталку Доляк
з романом «Загублений між війнами» (написаним за кан-
вою біографії Юрія Будяка, письменника доби «україн-
ського розстріляного відродження») та професора Він-
ницького державного педагогічного університету Ольгу
Куцевол з науково-популярною розвідкою про життя і
творчість Михайла Коцюбинського. Під час остаточного
голосування з перевагою в один голос лауреатом стала
доктор педагогічних наук Ольга  Куцевол з посібником
«Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського че-
рез рецепцію літературних і літературно-документальних
джерел». Нагородження лауреата відбудеться у Вінниць-
кому літературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбин-
ського. 

Принагідно зауважимо, що журі підготувало пропозиції
щодо розширення наступного року експертного кола, яке
оцінюватиме заявки учасників, та збільшення кількості
лауреатів премії до двох і, відповідно — подвоєння призо-
вого фонду. 

Наталія КОВАЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»  

Щоб усе добре вийшло,
треба дуже хотіти. А

ми так хотіли поїхати на
фестиваль на Закарпаття!
Хоч це таки трохи шалена
ідея: їхати з прифронтово-
го Бахмута на інший край
країни. Через усю Україну!
Однак мрії повинні здійс-
нюватися, надто дитячі.

У пошуках коштів на по-
їздку юних талановитих
школярів переконалися, що
світ не без добрих людей:
придбати залізничні квитки
допоміг благодійний фонд
«ДАР». І завдяки цьому ми,
члени Бахмутського район-
ного відділення Міжнарод-
ної академії літератури і
журналістики (МАЛіЖ),
поїхали на захід країни — у
Міжгір’я Закарпатської об-
ласті, де відбувався ХІІІ
Міжнародний дитячий лі-
тературний фестиваль «Ре-
кітське сузір’я».

Захід у Міжгір’ї був на-
прочуд цікавим і… закін-
чився дуже швидко. Кожен
день був насиченим і не-
повторним. Майстер-класи,
виступи, конкурси, екскур-
сії, спілкування з новими
друзями, дискотеки. То був
час, коли всі ми розуміли,
що нам на Закарпатті не-
абияк раді. 

По приїзді нас зустрічали
короваєм ректор МАЛіЖ

письменник Василь Тарчи-
нець та директор міжгір-
ського ліцею Василь Мари-
нець. Вони та весь колектив
навчального закладу зро-
били наше перебування на
фестивалі комфортним і
приємним. Нам показали
все, чим пишається місто.
Заради школярів Бахмута
й Слов’янська всім учасни-
кам фестивалю організува-
ли безкоштовний проїзд на
підйомнику, звідки як на
долоні видно чарівні за-
мріяні гори, села, Латори-
цю і річку зі смішною на-
звою Річка. 

Нас возили до казкового
озера Синевир, голосного

водоспаду Шепіт, до музею
просто неба «Старе село». 

Зізнаюся: трохи непокої-
лися за свою східняцьку ук-
раїнську вимову, та ніхто на-
віть не звертав на це увагу.
Доброзичливі господарі нами
переказували вітання всій
Донеччині й бажали насам-
перед миру нашому регіону
та всій країні, запевняли, що
всі сподіваються на мир. 

Хотілося ще побути на цій
прекрасній мальовничій
землі, де ми зрозуміли, як
багато можемо, де здобули
перші перемоги, де ствер-
дилися як дружна команда.

На згадку про незабутні
дні у Міжгір’ї везли на

Донбас дипломи, фотогра-
фії, сувеніри, номери теле-
фонів нових друзів з усієї
України, ватру миру, іг-
рашки для дітей-пересе-
ленців, книжки. І було тро-
хи сумно, що все цікаве за-
надто швидко закінчується.  

Удома часто згадуємо
про все, що відбулося з на-
ми за два тижні мандрівки,
яка для декого була пер-
шою у житті. Хтось уперше
їхав у потязі, хтось уперше
спускався ескалатором
столичного метрополітену. 

А ось Карпати вперше
побачили всі. 

Може, ми й не були цього
разу на фестивалі найсиль-
нішими, але вибороли пер-
ше місце в номінації «Жур-
налістика. Шкільний про-
ект». Бо нам дуже хотілося
зробити своєму місту пода-
рунок до його 445-річчя.
Тому й газету присвятили
нашому літературному
Бахмуту (саме тут 1923 ро-
ку було засновано перший
на Донбасі літературний
журнал «Забой»), найстарі-
шому місту Донеччини. 

Нехай школярі з різних
регіонів — учасники фес-
тивалю «Рекітське сузір’я»
— розкажуть друзям, що і
на сході є МАЛіЖ. А  ми,
маліжани, розкажемо сво-
їм друзям, як чудово ман-
друвати нашою країною —
такою великою  і прекрас-
ною.

Добре, коли друзі поруч
єдиНА КРАЇНА. Юні донеччани досі діляться незабутніми
враженнями від літньої поїздки на Закарпаття

Цього року Черкащина
вчетверте прихистила
Всеукраїнський фестиваль
чорнобривців

Бахмутські поціновувачі рідного слова — тепер початківці
з досвідом
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