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Територія слова прагне простору
ДУХОВНІСТЬ. Цьогорічний книжковий форум у Львові знову переконує: 
друковану книжку списувати в архів зарано 

 Оксана МЕЛЬНИК  
для «Урядового кур’єра» 

Видавці й читачі перегор-
нули останню сторінку 

найочікуванішого в Укра-
їні книжкового форуму — 

львівського, який упро-
довж багатьох років є од-
ним із визначальних куль-
турних брендів міста Ле-
ва. Організаторам і учасни-
кам ще належить проана-
лізувати рівень його про-

ведення: важливо не лише 
назвати кількісні параме-
три, а передовсім визначи-
ти ті головні набутки, якими 
запам’ятається і збагатить 
шанувальників книги ХХІІІ 
Міжнародний форум видав-

ців. Прикметно, що він не 
просто став довгожителем, 
а надійно прописався се-
ред найпрестижніших ана-
логічних книжкових ярмар-
ків Європи, поступаючись 
за окремими параметрами 

франкфуртському чи вар-
шавському (їхній вік наба-
гато поважніший) щодо ком-
фортності, розкруче-
ності, але аж ніяк не 
за рівнем зацікавле-
ності. 

Голова Верховної Ради про відсутність будь-яких підстав 
для повернення представників РФ до роботи в ПАРЄ
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Мета прискорює 
рух уперед

РОЗВИТОК. Уряд України має використати всі доступні ан-
тикризові заходи і прискорити проведення реформ для забез-
печення стійкого економічного зростання й розвитку держави. 
Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час 
Третьої регіональної сесії Всесвітнього комунікаційного фору-
му WCF Davos Kyiv 2016.

«Завдання уряду — зупинити кризу і вжити всіх антикризових 
заходів, які дадуть змогу зупинити непрості процеси минулого. 
Ми повинні забезпечити зростання і розвиток країни. Це щоден-
ні пункти порядку денного нашої роботи, — цитує УНІАН сло-
ва Володимира Гройсмана. — Економіка починає оживати. Але 
треба посилювати це зростання, ми повинні рухатися швидше, 
ніж будь-хто на нашому місці. У нас немає часу. А час має вели-
ке значення. І наше завдання — рухатися швидко й ефективно».

Він також вважає, що наступний, 2017 рік, стане роком еко-
номічного зростання і роком розвитку в Україні. За попередні-
ми підрахунками, ухвалення й виконання проекту бюджету на 
2017 рік, що внесено до парламенту, передбачає досягнення 
економічного зростання в 3% ВВП.
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ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

13,556 млрд м3

становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах. 

За тиждень вони зросли на 3,4%

«Повернення 
делегації РФ у 

Парламентську асамблею 
буде історичною 

помилкою, якщо це 
допустять делегати, 

якщо це допустять 
європейські країни».

Феномен українського 
паралімпізму

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
 України «Про внесення змін 
до Правил користування 
електричною енергією 
для населення»

Голова Рівненської 
обласної ради Микола 
Драганчук: щойно виконаю 
свою функцію, з радістю 
повернуся в журналістику

ЕКСКЛЮЗИВ

СИЛЬНІ ДУХОМ. Сенсаційно високий результат нашої збірної 
зразка 2016 року досягнуто і завдяки, і всупереч
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ДОКУМЕНТИ
побутових потреб, становить                    %, частка електричної енергії, яка використовується для непобутових потреб,
становить                  %.
Електропостачальник Споживач
                                                                                                                                                              
«         »                                                20      р. «         »                                                20      р.

додаток 5
до Правил користування електричною енергією

для населення
від               №                    

особовий рахунок №               

ПРИМІРНИЙ ДОгОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом 

до договору про користування електричною енергією
від               №                  

№               
                                                                                                                                                 

(місце укладення) (дата)
                                                                                                                                                                                                         ,

(найменування електропостачальника)
в особі                                                                                                                                                                                             ,

(посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі                                                                                                                                                                            

(назва установчого документа)
                                                                                                                                                                                                         
(далі — Електропостачальник), з однієї сторони, та                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         ,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
що проживає (зареєстрований) за адресою                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         

(адреса, контактний телефон)
(далі — Споживач), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зе-

леним» тарифом, який є додатком до договору про користування електричною енергією за місцезнаходженням приват-
ного домогосподарства Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб
та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства                                                                                                                   
                                                                                                                                         (далі — приватне домогосподарство).

Під час виконання умов цього договору сторони зобов’язуються діяти відповідно до законодавства, Правил користу-
вання електричною енергією для населення, затверджених постановою кабінету Міністрів україни від 26 липня 1999 р.
№ 1357 (офіційний вісник україни, 1999 р., № 30, ст. 1543), та Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену елек-
тричну енергію з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних до-
могосподарств, затвердженого постановою НкрЕкП від 27 лютого 2014 р. № 170.

Предмет договору
1. уклавши цей договір, Споживач бере на себе зобов’язання продавати Електропостачальнику електричну енергію,

вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) об’єктами електроенергетики
(генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: з енергії со-
нячного випромінювання ______ квт•год; з енергії вітру __________ квт•год (у разі відсутності певної генеруючої установки
у певному полі проставляється нульове значення), а Електропостачальник бере на себе зобов’язання купувати у Споживача
електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НкрЕкП, в обсязі, що перевищує місячне споживання елек-
тричної енергії приватним домогосподарством, в строки, передбачені цим договором.

Права та обов’язки сторін
2. Електропостачальник (електророзподільне підприємство) має право:
перевіряти справність засобів обліку, знімати покази засобів обліку відповідно до умов цього договору;
вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними ним під час виробництва елек-

тричної енергії;
тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства електричної

енергії у разі виявлення Електропостачальником (електророзподільним підприємством) пошкодження засобу обліку або
його неправильної роботи, пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини Споживача.

Електропостачальник має купувати у Споживача за «зеленим» тарифом, встановленим НкрЕкП, електричну енергію
в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством; надавати інформацію
про послуги, пов’язані з купівлею електричної енергії; сплачувати Споживачу пеню (неустойку) у разі прострочення пла-
тежів за отриману електричну енергію; розглядати звернення та претензії Споживача щодо надання послуг, пов’язаних з
купівлею електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у строки, передбачені законодавством.

3. Електропостачальник (електророзподільне підприємство) зобов’язаний:
організовувати канали зв’язку та обміну даними вузла обліку Споживача з автоматизованої системи комерційного об-

ліку електричної енергії електророзподільного підприємства та здійснювати обробку цих даних;
щомісяця знімати покази засобу (засобів) обліку в приватному домогосподарстві;
проводити не менш як один раз на шість місяців контрольний огляд засобу обліку;
надавати Споживачу зняті покази засобу (засобів) обліку та оформлені платіжні документи;
проводити планову повірку, ремонт і заміну засобу (засобів) обліку приватного домогосподарства в строки, встановлені

нормативно-технічними документами.
4. Споживач має право на:
отримання плати за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами

електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, за «зеленим» тарифом, відпущеної Елек-
тропостачальнику в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;
оплату неустойки (пені) у разі прострочення платежів за отриману Електропостачальником електричну енергію відпо-

відно до умов та порядку оплати, визначених цим договором;
здійснення контролю за правильністю знімання Електропостачальником (електророзподільним підприємством) показів

засобу (засобів) обліку та оформлення ним платіжних документів;
якісне обслуговування Електропостачальником (електророзподільним підприємством) засобу (засобів) обліку.
5. Споживач зобов’язаний:
продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства понад власне

споживання протягом розрахункового періоду, Електропостачальнику за «зеленим» тарифом;
дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього договору;
забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок приватного домогосподарства, у

тому числі генеруючих установок;
забезпечувати збереження засобів обліку і пломб на них у разі розміщення вузла обліку на території приватного до-

могосподарства;
невідкладно повідомляти Електропостачальнику (електророзподільному підприємству) про недоліки у роботі засобу

обліку генеруючої установки.
облік електричної енергії

6. для розрахунків за вироблену (понад власне споживання приватним домогосподарством) електричну енергію ви-
користовується засіб (засоби) обліку, характеристики якого дозволяють одночасно обліковувати обсяги відпущеної в
електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдо перетоків електричної енергії за
календарний місяць. вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує  дистанційне зчитування даних для
роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії Електропостачальника (електророз-
подільного підприємства).

відомості про засіб (засоби) обліку електричної енергії, що використовується в розрахунках за цим договором, зазна-
чаються у додатку до договору про користування електричною енергією від               №                          .

умови та порядок оплати
7. розрахунковим періодом є календарний місяць.
оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії

приватним домогосподарством, здійснюється Електропостачальником до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.
Електропостачальник повинен перераховувати кошти для оплати проданої Споживачем електричної енергії, виробленої

з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства, на поточний рахунок Спо-
живача відповідно до заяви-повідомлення, яке є додатком до цього договору.

8. На дату введення в експлуатацію генеруючої установки                      «зелений» тариф за цим договором становить
                      гривень.

у разі зміни «зеленого» тарифу розрахунки за придбаний Електропостачальником обсяг відпущеної приватним домо-
господарством електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним
домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НкрЕкП «зеленого» тарифу. Зміни «зеленого» тарифу
не потребують внесення відповідних змін до цього договору.

«Зелений» тариф встановлений до 1 січня 2030 року.
Після 1 січня 2030 р. Електропостачальник придбаває у Споживача електричну енергію за тарифом, встановленим від-

повідно до вимог законодавства.
9. Електропостачальник (електророзподільне підприємство) щомісяця знімає покази засобу обліку та не пізніше 10

числа місяця, наступного за розрахунковим, подає Споживачу звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків
прийнятої-переданої електричної енергії.

якщо засіб обліку тимчасово не працює в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії
Електропостачальника (електророзподільного підприємства) контрольне знімання показів засобу обліку проводиться
Електропостачальником (електророзподільним підприємством) щомісяця. Покази засобу обліку фіксуються в акті при-
йому-передачі товару (електричної енергії), який складається в двох примірниках та підписується Споживачем і Електро-
постачальником (електророзподільним підприємством). За необхідності до акта додається роздруківка з пам’яті засобу
обліку про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

у разі виявлення Електропостачальником (електророзподільним підприємством) з вини споживача пошкодження за-
собу обліку, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутності пломб на ньому, купівля електричної енергії, ви-
робленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими електроустановками приватного домогосподарства, припи-
няється з першого дня розрахункового періоду, в якому було виявлено порушення, та поновлюється з дати відновлення
обліку після усунення порушень.

якщо порушення обліку в приватному домогосподарстві сталося не з вини Споживача, розрахунок виробленої гене-
руючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії має здійснюватися від-
повідно до обсягів електричної енергії, виробленої у відповідному періоді попереднього року.

у разі відсутності даних за попередній рік розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домо-
господарства, але не облікованої електричної енергії має здійснюватися Споживачем відповідно до обсягів, які були за-
фіксовані в попередньому розрахунковому періоді.

у разі несплати обсягу придбаної електричної енергії до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, Електропос-
тачальник зобов’язаний сплатити Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в
період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

відповідальність сторін
10. Електропостачальник несе відповідальність за:
шкоду, заподіяну Споживачу або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства;
прострочення оплати за придбану електричну енергію;
порушення прав Споживача.
Електропостачальник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що шкода виникла з вини

Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.
11. Споживач несе відповідальність за:
шкоду, заподіяну Електропостачальнику або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства;
порушення прав Електропостачальника (електророзподільного підприємства), відмову в доступі до об’єкта Споживача

відповідно до порядку, встановленого законодавством та Правилами користування електричною енергією;
пошкодження засобів обліку.
Споживач не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Електропостачальнику, якщо доведе, що шкода виникла з вини

Електропостачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.
Строк дії угоди

12. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом дії договору про користування електричною
енергією від               №               , укладеного між                                                                                                                                 

та                                                                                                                   .
Порядок вирішення спорів

13. Спори, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом
переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

Місцезнаходження сторін
Електропостачальник Споживач
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
Тел.:                                                                     Тел.:                                                                          
                                                                                                                                                              

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові) (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)
                                                        20      року                                                         20      року»

�укАЗ ПрЕЗидЕНТА укрАЇНи

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 13 вересня 2016 року «Про пропозиції до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» по статтях, пов’язаних

із забезпеченням національної безпеки і оборони України»
відповідно до статті 107 конституції україни ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. увести в дію рішення ради національної безпеки і оборони україни від 13 вересня 2016 року «Про пропозиції до

проекту Закону україни «Про державний бюджет україни на 2017 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням націо-
нальної безпеки і оборони україни».

2. контроль за виконанням рішення ради національної безпеки і оборони україни, введеного в дію цим указом, покласти
на Секретаря ради національної безпеки і оборони україни.

3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. київ
16 вересня 2016 року 
№ 404/2016

введено в дію
указом Президента україни

від 16 вересня 2016 року
№ 404/2016

РІшеННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 13 вересня 2016 року
Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» по статтях,

пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України
За результатами розгляду пропозицій до проекту Закону україни «Про державний бюджет україни на 2017 рік» по

статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони україни, рада національної безпеки і оборони україни
ВИРІшИЛА:

1. кабінету Міністрів україни:
1) запропонувати передбачити у проекті Закону україни «Про державний бюджет україни на 2017 рік» видатки на за-

безпечення національної безпеки і оборони україни в обсязі не менше 5 відсотків від валового внутрішнього продукту
для сектору безпеки і оборони україни, а саме: для Міністерства оборони україни, Головного управління розвідки Мініс-
терства оборони україни, державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ україни, Національної
поліції україни, Національної гвардії україни, державної прикордонної служби україни, державної міграційної служби ук-
раїни, державної служби україни з надзвичайних ситуацій, Апарату ради національної безпеки і оборони україни, Служби
безпеки україни, Служби зовнішньої розвідки україни, управління державної охорони україни, державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації україни, в тому числі не менше 3 відсотків від валового внутрішнього продукту —
на оборону, при цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони україни передбачити в обсязі не менше 129 267,94
млн гривень, у тому числі не менше 114 800,0 млн гривень — із загального фонду державного бюджету, 8 467,94 млн
гривень — зі спеціального фонду державного бюджету, в тому числі 3 000,0 млн гривень — із спеціального фонду дер-
жавного бюджету за рахунок конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, а також передбачити право кабінету Міністрів
україни щодо надання державних гарантій в обсязі не менше 6 000,0 млн гривень для забезпечення виконання боргових
зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів україни за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування
програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

2) передбачити у проекті Закону україни «Про державний бюджет україни на 2017 рік» окремо від загального обсягу
фінансування потреб національної безпеки і оборони, визначеного підпунктом 1 пункту 1 цього рішення, видатки в обсязі
не менше 1 100,0 млн гривень на сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії
суб’єктами господарювання — резидентами україни на виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності
і безпеки держави;

3) ужити у 2017 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і
оборони україни за такими пріоритетними напрямами:

виконання державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року
та державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу «корвет» за проектом 58250;

посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних Сил Збройних Сил україни;
реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;
виконання Національної розвідувальної програми на 2016 — 2020 роки;
посилення контррозвідувального захисту та боротьба з тероризмом і диверсійною діяльністю;
проведення інтенсивної бойової підготовки частин та підрозділів Збройних Сил україни та інших утворених відповідно

до законів україни військових формувань;
облаштування державного кордону;
реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед учасників антитерористичної операції та сімей загиб-

лих військовослужбовців — учасників антитерористичної операції;
4) розробити та затвердити у двомісячний строк програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки дер-

жави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами
україни, а також умови надання у 2017 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань;

5) підготувати у тижневий строк після набрання чинності Законом україни «Про державний бюджет україни на 2017
рік» проект основних показників державного оборонного замовлення на 2017 рік та подати його на розгляд раді націо-
нальної безпеки і оборони україни.

2. Міністерству фінансів україни:
1) забезпечити протягом 2017 року своєчасне фінансування видатків державного бюджету україни, передбачених для

органів сектору безпеки і оборони україни;
2) опрацювати питання щодо оформлення боргових зобов’язань за програмами, пов’язаними із підвищенням оборо-

ноздатності і безпеки держави, шляхом випуску і розміщення цінних паперів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як відповідачів: Сальникову Тамару Сергіївну (ідентифікаційний
номер 2207224607), останнє відоме місце проживання: донецька область, Новоазовський район, с. Сєдове, вул. дзержинського,
3, та кут дениса Геннадійовича (ідентифікаційний номер 2894606370), останнє відоме місце проживання якого: донецька область,
м. Макіївка, с. крупської, вул. Черепанових, 113/1, в судове засідання по цивільній справі за позовом державної іпотечної установи
до Сальникової Тамари Сергіївни, кут дениса Геннадійовича про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит,
яке призначене на 23 вересня 2016 року о 13 годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського районного суду Запо-
різької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у разі не-
явки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповідачів на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є. В.

ОгОЛОшеННЯ
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Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область,
смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними
договорами. Відповідачі: справа №319/1001/16-ц — Щербітов Олександр Ада-
мович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Кос-
монавтів, буд. 3, кв. 15, викликається до суду на 09 год. 15 хв. 26 вересня 2016
року;

справа №319/1018/16-ц — Бобровський Володимир Олександрович, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Карапетяна, буд. 21,
кв. 9, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 26 вересня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за
вище вказаною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на
їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та непові-
домлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р.С.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає в якості 
відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім 
«Укрфармтрейд» (останнє відоме місце знаходження: м. Київ, вул. Туполєва,
17 Ж) по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «Приват Банк» до Деміденка Ігоря Васильовича, Товариства
з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Укрфармтрейд» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 06 жовтня 2016 року у
приміщенні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області за адресою:
м. Лубни, вул. Монастирська, 17 Полтавської області.

Ваша явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто
за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя С. В. Гудков

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Рижкова Сергія Івановича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Рижков С.І. викликається на 07 жовтня 2016 року на 09.00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У
випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення. 

Суддя Діденко C.O.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у
судове засідання як відповідача Оленич Валентину Іванівну, 12.12.1969 року
народження, у цивільній справі № 138/2622/16-ц (провадження
2/138/785/16) за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Оленич Валентини Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. 

Судове засідання призначено на 10 жовтня 2016 року о 09 год. 00 хв. в
залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінниць-
кої області за адресою: 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський,
вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розглядатись у
її відсутність за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює від-
повідачу її обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.                            

Суддя Т.Ю. Лисенко

Повістка
про виклик підозрюваного Ерднієва О. Н. 

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні
№22016210000000011 від 06.06.2016 за підозрою Ерднієва Олексія Німгіровича, 4
січня 1997 року народження, в участі у терористичній організації, тобто у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України підозрюваний Ерднієв Олексій Нім-
гірович, зареєстрований за адресою: м. Чортків Тернопільської області, вул. Незалеж-
ності, 84, кв. 37, викликається у слідчий відділ Управління Служби безпеки України в
Тернопільській області, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 21, до старшого слід-
чого в особливо важливих справах Кондратьєва В. Д. на 11 год. 00 хв. 23 вересня 2016
року для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22016210000000011.

Іванківський районний суд Київської області розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Герасименка Вадима
Вікторовича про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Герасименко Вадим Вікторович, який за останніми
відомостями був зареєстрований за адресою: вул. Ворзельська, буд.1, с.
Кухарі Іванківського району Київської області і знятий з реєстрації з
28.04.2016 року, викликається на 04 жовтня 2016 року о 09 год. 00 хв. до
суду за адресою: смт Іванків, вул. І.Проскури, 14 а, Київська область, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позовної заяви
та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. П. Слободян

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає відповідача Арнесена Свена Ейрік у судове
засідання, що призначено на 23 вересня 2016
року на 10 годину 30 хвилин у цивільній справі
за позовом Степашко Ірини Анатоліївни про ро-
зірвання шлюбу. Одночасно повідомляємо, що
у разі неповідомлення суду про причини неявки
вважається, що сторони та інші особи, які бе-
руть участь у справі, не з’явились в судове засі-
дання без поважних причин. У випадку неявки,
справу може бути розглянуто за відсутності від-
повідача на підставі наявних у ній доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-а, ка-
бінет №6.

Суддя А. В. Шумко

Ремнєва Наталія Борисівна, 01.04.1973 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Лермонтова, буд.
100, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області як відповідач
по цивільній справі № 227/1811/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Ремнє-
вої Наталії Борисівни про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться 23.09.2016
року о 08:00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39 А. У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шишлова М. М., Шишлової Т. А.,
Шокурова П. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у цивільній справі № 233/3715/16-ц – Шишлов Максим Ми-
хайлович, 19.01.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, вул. К. Маркса, 63 та Шишлова Тетяна Анатоліївна, 15.11.1975
р.н., зареєстрована: м. Донецьк, вул. Савченко, 1/42, викликаються у су-
дове засідання на 08.00 год. 23.09.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3712/16-ц – Шокуров Павло Олександрович, 01.01.1979 р.н., який
зареєстрований: м. Макіївка, Донецька область, вул. Заслонова, 25/63,
викликається у судове засідання на 08.15 годину 23.09.2016 р. Розгляд
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, що
судове засідання у цивільній справі № 734/1705/16-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Іванченка Олександра Михайло-
вича про стягнення заборгованості призначене до розгляду у судо-
вому засіданні на 30 вересня 2016 року на 10 годину 00 хвилин 
під головуванням судді С. М. Бараненка в приміщенні суду за адре-
сою: смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, Чернігівської об-
ласті. Для участі у справі як відповідач викликається Іванченко
Олександр Михайлович, 07 березня 1974 року народження, останнє
відоме місце реєстрації: Козелецький район, Чернігівська область,
с. Косачівка, вул. Низова, буд. 14, 17010.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, тому у разі відсутності відомостей про причини неявки
відповідача, повідомленого належним чином, причину неявки буде
визнано судом неповажною і суд вирішує справу на підставі наявних
даних чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове
засідання як обвинуваченого Кравченка Миколу Івановича,
17.05.1970 р.н., уродженця с. Юрпіль Маньківського району
Черкаської області, українця, громадянина України, зареєс-
трованого за адресою: Черкаська область, Маньківський
район, с. Юрпіль, вул. Дружби, 19.

Судове засідання відбудеться 22 вересня 2016 року 
о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
як відповідача Бойка Олександра Геннадійовича у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Бойка Олександра
Геннадійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 23
вересня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового за-
сідання 10 жовтня 2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Ншабі Саіда, який мешкає: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Свободи, 16, як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 431/3083/16-ц за позовом
Саакян К. А. до Ншабі С. про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 22.09.2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Втрачений судновий білет

на судно Glastron SSV-177,

номер корпусу

GCVI8722M82F, бортовий

номер УКА-1420 

на ім’я Бойчас Дмитро 

Васильович, 

вважати недійсним.

Суворовський районний суд м. Одеси ви-
кликає в якості відповідачів Костюк Вален-
тину М’ячеславівну, Костюка Олександра
Архиповича за позовом Брезицького Юрія
Йосиповича до Костюк Валентини М’ячесла-
вівни, Костюка Олександра Архиповича про
визнання договору купівлі-продажу дійсним.
Судове засідання відбудеться 20.10.2016 р.
о 12 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського
районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 19. У разі неявки
Костюк Валентини М’ячеславівни, Костюка
Олександра Архиповича судове засідання
буде проведене у їх відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Токмацький районний суд викликає у

судове засідання на 13 годину 00 хвилин

26 вересня 2016 року до Токмацького

районного суду (м. Токмак, вул. Володи-

мирсъка, 28, каб. №7) в якості відповідача

Буракова Віталія Валерійовича по справі

за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Бу-

ракова Віталія Валерійовича про стяг-

нення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд За-
порізької області викликає в якості відповідача
Хортіс Людмилу Геннадіївну у судове засі-
дання, яке відбудеться 05 жовтня 2016 року за
адресою: Запорізька область, м. Кам`янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, будинок № 93, ка-
бінет № 12 по цивільній справі за позовом
Недільської Наталії Олександрівни до терито-
ріальної громади в особі Великознам’янської
сільської ради Кам’янсько-Дніпровського
району Запорізької області, Хортіс Людмили
Геннадіївни про встановлення факту прожи-
вання однією сім’єю чоловіка та жінки без
шлюбу, визнання права власності на спільно
нажите майно,розподіл спільно нажитого
майна.

У разі неявки відповідача суд буде розгля-
дати справу на підставі доказів, які є в мате-
ріалах справи.

Суддя В. В. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2735/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Дьячкова Ю.О., Дьячкової Л.Г., Дьячкова Е.Ю. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі —
Дьячков Юрій Олексійович, Дьячкова Лариса Гри-
горівна, Дьячков Едуард Юрійович, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Курська, буд., 13, кв.17, викликаються до суду
на 08-00 годину 03 жовтня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності. 

Суддя О.В.Каліуш

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Васильєва Миколу 
Олександровича, 1985 р.н., як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні 
№ 296/2803/16-к по обвинуваченню у
вчиненні кримінального правопорушення
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,
під головуванням судді Аксьонова В. Є. в
підготовче судове засідання, що відбу-
деться 29.09.2016 р. о 09 год. 30 хв. в
приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).
Явка обвинуваченого в судове засідання
обов’язкова.

Суддя В. Є. Аксьонов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/3393/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Барибіна В.В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі Барибін Владислав Вікторо-
вич, 15.09.1967 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, квартал Заліз-
ничний, буд.4, кв.5, викликається до суду на 21 жов-
тня 2016 року о 08-00 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя О.С.Малінов

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Пантелєєва Юрія Олек-
сійовича, Пантелєєва Тимура Юрійовича про
стягнення заборгованості. Відповідачі по справі Пан-
телєєв Юрій Олексійович, Пантелєєв Тимур Юрійо-
вич (зареєстровані за адресою: 83074, м. Донецьк,
вул. Северо-Кримська, 2/16), викликаються на 31
жовтня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя В. В. Андреєв

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає в якості відповідачів Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Расалес Тур» (останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, вул. Маршала Гречка, 3) та Демі-
денка Василя Ігоровича (останнє відоме місце проживання
та реєстрації: м. Лубни, вул. Червоноармійська, 9, кв. 36
Полтавської області) по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційного банку
«ПриватБанк» до Деміденка Василя Ігоровича, Товариства
з обмеженою відповідальністю «Расалес Тур» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 06 жовтня 2016
року у приміщенні Лубенського міськрайонного суду По-
лтавської області за адресою: м. Лубни, вул. Монастир-
ська, 17 Полтавської області. Ваша явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за
Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя С. В. Гудков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/3122/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Голубенко М.С. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі Голубенко Максим Сергійович,
01.12.1984 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка Донецької області, кв-л Шахтарський,
буд.24, кв.77, викликається до суду на 18 жовтня 2016
року о 08-20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться
цивільна справа № 386/648/16-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Соколовського Дмитра Володимировича про
стягнення заборгованості по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 18 жовтня
2016 року на 08 год. 00 хв. у Голованівському район-
ному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна,
18.

Суд викликає Соколовського Дмитра Володимиро-
вича у судове засідання як відповідача. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та не-
повідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глянута за наявними у справі доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю.О.

05 серпня 2016 року Попаснянським районним судом
Луганської області постановлено заочне рішення у цивіль-
ній справі №423/1109/15-ц за позовом Несміянова Анато-
лія Михайловича до Козинка Віталія Володимировича,
Козинко Галини Олександрівни про стягнення суми боргу
за договором позики, яким позовні вимоги задоволено: 

стягнути з Козинка Віталія Володимировича на користь
Несміянова Анатолія Михайловича суму боргу з урахуван-
ням індексу інфляції у розмірі 346 060 грн (триста сорок
шість тисяч шістдесят гривень), три проценти річних з про-
строченої суми у розмірі 1869,00 грн (одна тисяча вісімсот
шістдесят дев’ять грн), а також судові витрати у розмірі
3722 грн 89 коп. (три тисячі сімсот двадцять дві грн 
89 коп.).

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським
районним судом Луганської області за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

Суддя В. А. Закопайло

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»

на електронних торговельних майданчиках: 
                                           ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» 
Номер лоту: №№5605-5624 
Коротка назва лоту/номер кредитного договору: Нежитлові приміщення, земельні ділянки. 
Місце проведення аукціону: http://e-commodity.fbp.com.ua/ 

Дата проведення аукціону: 21.10.2016 
Час проведення аукціону: з 10:00:00 до 12:00:00   
Детальна інформація по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова ціна, правила участі  
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta 

                                          ТОВ «ЦЕНТР РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ» 
Номер лоту: №№ 315-320 
Коротка назва лоту/номер кредитного договору: Земельні ділянки. 
Місце проведення аукціону: https://cda.com.ua/frontend/object/index 

Дата проведення аукціону: 21.10.2016 
Час проведення аукціону: з 10:00:00 до 12:00:00   
Детальна інформація по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова ціна, правила участі  
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta 
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оголошення
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул.

Незалежності, 13) розглядаються цивільні справи № 236/2120/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Роман Романа Вадимовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором в розмірі 50841,68 гривень; № 236/2126/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Коваленка
Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором
в розмірі 20366,96 гривень; № 236/2123/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Халим Христини Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі
23667,62 гривні.

Відповідач Роман Роман Вадимович викликається до каб. № 27 суду на 27
вересня 2016 року на 08 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Коваленко Микола Миколайович викликається до каб. № 27 суду
на 26 вересня 2016 року на 10 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач Халим Христина Олександрівна викликається до каб. № 27 суду
на 26 вересня 2016 року на 11 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позовів та до-
кази. У разі неявки відповідачів, справи будуть розглянуті без їхньої участі за
наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л.П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільні
справи за позовом ТОВ «Донбаська топливо-енергетична компанія
«Добропіллявугілля» про стягнення витрат по навчанню за договором.

Відповідачі:
Матвієнко Андрій Володимирович, останнє відоме місце прожи-

вання: Донецька область, м. Добропілля, вул. Короленка, 39;
Микитенко Костянтин Васильович, останнє відоме місце прожи-

вання: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 24/8;
Рагун Євген Петрович, останнє відоме місце проживання: Донецька

область, м. Добропілля, вул. Гагаріна, 26/60
викликаються на 29 вересня 2016 року на 09-00 годину до Добро-

пільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті
у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочні рішення. 

Суддя Лаврушин О.М.

23 серпня 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області
постановлено заочне рішення у цивільній справі:

423/494/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» до Дунай Олега Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яким позовні вимоги задоволено,
стягнуто заборгованість за кредитним договором в розмірі 34105,58 грн,
судові витрати у сумі 1798 грн (суддя Т. В. Мозолєва);

423/1393/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Стоянова Артема Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яким позовні вимоги задоволено,
стягнуто заборгованість за кредитним договором в розмірі 31 829,19 грн,
судові витрати у сумі 1798 грн (суддя Т. В. Мозолєва);

423/1230/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Веселова Дмитра Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яким позовні вимоги
задоволено, стягнуто заборгованість за кредитним договором в розмірі
17437,65 грн, судові витрати у сумі 1798 грн (суддя В. А. Закопайло).

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом
Луганської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом
десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в порядку частини 9 статті
74 ЦПК України викликає в судове засідання в якості відповідача Чернишову Жанну
Павлівну, останнє відоме місце її проживання за адресою: вул. Гоголя, буд. 6, м. При-
луки Чернігівської області, на 09.00 годину 10 жовтня 2016 року у цивільній справі
за позовом Веселової Марії Іванівни до Сохань Надії Миколаївни, Чернишової Жанни
Павлівни про визнання права власності на 2/9 частини житлового будинку в порядку
спадкування. Адреса суду: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Котляревського, 62
(каб.№ 3).

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки в судове засідання та неповідом-
лення суд про причини неявки, справа буде розглянута за відсутністю відповідача на
підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя Білокур В. І.

Апеляційний суд м. Києва викликає відповідача Кравця Віктора Самуїло-
вича, 15.01.1973 р.н., місце реєстрації: Алупкинське шосе, 4, кв. 30, смт Гас-
пра Алупкинського району АР Крим, в судове засідання на 10 жовтня 2016
року о 10 год. 30 хв. на розгляд апеляційної скарги представника Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» Стрикаля Сергія Валерійовича на за-
очне рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 12 квітня 2016
року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Кравця Віктора Самуїловича про звернення стягнення на предмет іпотеки,
який відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2 а.

Суддя О. Ф. Лапчевська

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача — Супрун Наталію Павлівну (м. Лутугине
Луганської області, вул. Крупської, б. 21-1/44-45) по цивільній справі
№409/2112/16-ц за позовом Супруна Сергія Васильовича про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17.10.2016 р. (резервна дата
21.10.2016 р.) о 8-00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.

Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до:

Чмир Сергія Гавриловича, Чмир Лариси Василівни про стягнення заборгова-
ності, які проживають за адресою: Донецька область, Макіївський р-н, п. Яси-
нівка, вул. Кірова, буд. 67-А, викликаються на 30 вересня 2016 року о 10-00 годині
до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/4425/16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Переверзева Л. І.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає до
суду відповідача Стоянова Іллю Васильовича по цивільній справі
№495/3150/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стоянова Іллі Васильо-
вича про стягнення заборгованості, розгляд якої відбудеться 30 вересня 2016
року о 09.25 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27,
каб. №7, суддя Заверюха В. О.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує відповідачу Стоянову
Іллі Васильовичу подати заперечення на позов та докази, якими обґрунтову-
ються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності від-
повідача Стоянова Іллі Васильовича.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викли-
кає в якості відповідача Чебан Віталія Олеговича, 09.04.1974 року на-
родження, у судове засідання, яке відбудеться 03.10.2016 року о 10
год. 30 хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного
суду за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ен-
гельса, 27 (зал судових засідань № 1) у цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Чебана Віталія Олеговича про стягнення
боргу. У разі неявки Чебана Віталія Олеговича у судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. О. Боярський

Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за
адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, каб. № 35, запрошує в
судове засідання на 09 годину 00 хвилин 27 вересня 2016 року Маме-
дова Нарімана Аррахмановича — відповідача в справі №580/1192/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мамедова Нарімана Аррахмано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. У разі не-
явки відповідача без поважних причин, справа буде розглянута за його
відсутності за наявними матеріалами справи.

Суддя Л. І. Подопригора

Виноградівський районний суд Закарпатської області по цивільній справі
позовом Дорогій Сільвії Йосипівни до Виноградівської міської ради Закар-
патської області, третя особа Дорогій Ірина Іванівна, про визнання права
власності на спадкове майно, викликає Дорогій Ірину Іванівну, 1968 року
народження (останнє відоме місце проживання — АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Гагаріна, 30/37) як третю особу в судове засідання, яке відбу-
деться 10.10.2016 року о 10-00 годині в приміщенні Виноградівського
районного суду за адресою: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Тюльпанів, 24. В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя А. В. Кашуба

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Берсенєву Люд-
милу Леонтіївну про те, що 05 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. за ад-
ресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Берсенєва Гліба Оле-
говича до Берсенєвої Людмили Леонтіївни як відповідача про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки,
суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л.А.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,

5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Чудіна Леоніда Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Чудін Леонід Володимирович, проживає за адресою: 84542,
Донецька область, Бахмутський район, с. Яковлівка, вул. Першотравнева, буд. 1, кв.3,
викликається в судове засідання, призначене на 11 год. 00 хв. 03.10.2016 р., до суду,
каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У
випадку неможливості прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Кочко В. К.
03 жовтня 2016 року о 13:00 год. буде слухатися цивільна справа за
позовом ПАТ «Приват Банк» до Яковлєва Віктора Вінадійовича, Світлої
Вікторії Вікторівни про стягнення заборгованості.

Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує Світлій
Вікторії Вікторівні подати до суду пояснення, заперечення та всі наявні
у неї докази у справі особисто або через представника. У разі неявки
Світлої Вікторії Вікторівни у судове засідання, справа буде розглянута
за її відсутності. 

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 26.09.2016 року
о 09 годині 00 хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовною заявою ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Калько Ольги Андріївни про стягнення заборгованості.

Калько Ольга Андріївна, 01.08.1988 року народження, зареєстрована: вул. Нова,
№21, м. Городище Городищенського району Черкаської області, викликається в судове
засідання як відповідач, явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача до зали
судового засідання, справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі
матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище Черкаської області, поштовий
індекс 19500. 

Суддя Синиця Л. П.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Куркан
М.М. 17 листопада 2016 року о 16 год. 00 хв. буде слухатися цивільна
справа № 509/879/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ковтун На-
талії Василівни, Веріна Дмитра Олександровича, третя особа: Служба
у справах дітей Овідіопольської РДА, про виселення без надання ін-
шого житла.

Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує Ковтун
Наталії Василівні та Веріну Дмитру Олександровичу подати до суду по-
яснення, заперечення та всі наявні у них докази у справі особисто або
через представника.

У разі неявки Ковтун Наталії Василівни та Веріна Дмитра Олексан-
дровича на судове засідання, справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. М. Куркан

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/2219/16-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В.В.,
в інтересах якого на підставі довіреності діє Решитова Діана Ваїтівна до Ні-
кішина Олександра Сергійовича, Нікішиної Світлани Леонідівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі 105156,89 гривень.

Відповідачі Нікішин Олександр Сергійович та Нікішина Світлана Леоні-
дівна викликаються до каб. № 27 суду на 27 вересня 2016 року на 08 годину
15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута без їхньої участі за
наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

В провадженні Франківського районного суду м. Львова перебуває на
розгляді цивільна справа № 465/1726/16-ц (номер провадження
2/465/1733/16) за позовною заявою Гавришкевич Роксолани Вікторівни до
Гавришкевича Віктора Михайловича про стягнення аліментів.

В судове засідання викликається сторона як відповідач Гавришкевич Вік-
тор Михайлович, що зареєстрований за адресою: м. Новояворівськ, вул.
Івана Франка, 4/35, Яворівський район, Львівська область.

Розгляд справи призначено на 26.09.2016 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні Франківського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул.
Героїв Крут, 1-в, кабінет 507.

У випадку неявки у судове засідання особи, яка бере участь у судовому
засіданні, суд розглядає справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мартьянова С. М.

Бериславський районний суд Херсонської області
міста Берислав викликає як відповідачів Чучкалова
Віталія Степановича, Шварченка Михайла Федоро-
вича, Шершньова Анатолія Івановича та Мартинович
Любов Іоанівну по цивільній справі за позовом Шу-
мейка Анатолія Анатолійовича, Шумейко Марії Іва-
нівни, Щербини Володимира Дмитровича,
Шварченка Віталія Петровича, Ястремського Євгенія
Васильовича, Ястремської Лідії Миколаївни, Штанько
Гульнари Серіківни, Штанька Віталія Івановича, Щер-
бини Катерини Григорівни, Шумейко Ірини Анатолі-
ївни, Шумейка Дениса Володимировича, Терентій
Валентини Савични, інтереси яких за довіреністю
представляє Ковальчук Ірина Миколаївна, до Чере-
ватюка Володимира Захаровича, Чмеренко Катерини
Юріївни, Мартинович Любові Іоанівни, Чуста Олек-
сандра Сергійовича, Чучкалова Віталія Степановича,
Чукалової Євгенії Іванівни, Шварченка Михайла Фе-
доровича, Шевцова Миколи Васильовича, Шевченко
Раїси Микитівни, Шевченка Сергія Анатолійовича,
Шершньова Анатолія Івановича, Шипіцина Віктора
Івановича, Шипіциної Анжели Леонідівни, Шпорчук
Наталії Володимирівни, Штефаняка Йосипа Йосипо-
вича, Штефаняк Марії Іванівни, Шудрової Раїси Ва-
силівни, Боднар Віталія Вікторовича, Щербини
Катерини Григорівни, третя особа Бургунська сіль-
ська рада Бериславського району Херсонської об-
ласті про виділення в натурі земельної ділянки зі
спільної часткової власності. Слухання справи при-
значено на 27.09.2016 року на 13-30 год. в примі-
щенні Бериславського районного суду за адресою:
м. Берислав Херсонської області, вул. Центральна,
249, тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Корсаненкова О. О.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Соп-
рунова Сергія Вікторовича (адреса: м. Одеса, вул. Варненська,
буд. № 7а, кв. № 71) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/400/16-ц за позовом Михайличенко Тетяни Андріївни,
Мартиненка Віктора Семеновича до Сопрунова Сергія Вікто-
ровича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди, на 28.09.2016 р. о 08 год. 00
хв., 04.10.2016 р. на 08 год. 00 хв. до залу судових засідань
№ 1 Арцизького районного суду Одеської області (м. Арциз
Одеської області, вул. Соборна, буд. 29, суддя Гусєва Н. Д.,
тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-38) та пропонує надати за-
перечення проти позову та докази, якими вони обґрунтову-
ються.

Суд роз’яснює Сопрунову С. В., що відповідно до ст. 74
ЦПК України, з опублікуванням оголошення по виклик його
до суду, він вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи. У разі неявки Сопрунова С. В. у судове засі-
дання, або неповідомлення про причину неявки, суд може
ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі дока-
зів.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Балаку Олександра Миколайовича, ос-
таннє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Драгома-
нова, 1-К, кв. 46, в судове засідання, яке відбудеться
29.09.2016 року о 15 год. 50 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому роз-
гляді цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Балаки Олександра Миколайовича про стягнення
заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки його до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язаний повідомити суд про поважність причини
неявки.

Суддя О. М. Колесник

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Костенко Ольги Михай-
лівни до Сацука Антона Миколайовича, Сацука
Дмитра Миколайовича, третя особа: Здвижівська
сільська рада Бородянського району Київської об-
ласті про визнання такими, які втратили право ко-
ристування житловим будинком, зняття з
реєстраційного обліку, викликає до суду за адресою:
Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна,
315, Сацука Антона Миколайовича, Сацука Дмитра
Миколайовича, які проживали за останньою відомою
адресою: вул. Центральна, 107, смт Бородянка Боро-
дянського району Київської області, як відповідачів
на 5 жовтня 2016 року на 09 годину 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д. Є. Унятицький
Артемівський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Селіванова Сергія Володимировича про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі: Селіванов Сергій Володими-
рович, останнє відоме суду місцезнаходження:
84500, Донецька область, м. Єнакієве, пров. Спаса-
тельський, буд. 11, кв. 1, викликається на 26 вересня
2016 р. на 09 год. 30 хв. до суду (каб. № 203) для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
на позов та докази. У випадку неможливості при-
буття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Maнгуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого
району Донецької області) розглядає цивільну справу за
позовом Єрмакова Владислава Олексійовича до Єрмакової
Світлани Гарріївни, Єрмакова Євгена Владиславовича та
Єрмакової Мілли Владиславівни про визнання осіб такими,
що втратили право на користування житлом.

Відповідачі — Єрмакова Світлана Гарріївна, Єрмаков
Євген Владиславович та Єрмакова Мілла Владиславівна,
мешкають: с. Приазовське, вул. Степова, буд. 8а Мангуш-
ського району Донецької області, викликаються 26 жовтня
2016 на 14-00 годину до Першотравневого районного суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
їх відсутності за наявними матеріалами. 

Суддя Скудін B. Є., каб. №5.

Черкаський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання Шраменко Миколу Якимо-
вича, останнє місце проживання: вул. Карла Маркса,
58, с. Р. Поляна Черкаського району, та Гоголя Ва-
силя Володимировича, останнє місце проживання:
вул. Садова, 1, с. Кірове Великомихайлівського
району Одеської області, в якості відповідачів по ци-
вільній справі за позовом Сарай Альони Вячесла-
вівни до Шраменка Миколи Якимовича та Гоголя
Василя Володимировича про визнання права влас-
ності на земельну ділянку в порядку спадкування. За-
сідання відбудеться 26 вересня 2016 року о 12 год.
30 хв. в приміщенні Черкаського районного суду за
адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 316, кабінет 110.
Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розгля-
датися без участі відповідачів.

Суддя В. В. Василенко
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15 червня 2016 року Попаснянським районним судом
Луганської області постановлено заочне рішення у цивіль-
ній справі № 423/1354/16-ц за позовом Сімонової Марини
Валеріївни до Сімонова Тіграна Гогієвича про розірвання
шлюбу, яким позовні вимоги задоволено:

шлюб, зареєстрований між Сімоновим Тіграном Гогіє-
вичем та Сімоновою (Гулай) Мариною Валеріївною 10 сер-
пня 2012 року Відділом ДРАЦС Первомайського міського
управління юстиції у Луганській області, актовий запис 
№ 103, розірвати.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським
районним судом Луганської області за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

Суддя І. В. Лизенко

14 липня 2016 року Попаснянським районним судом Луган-
ської області постановлено заочне рішення у цивільній справі 
№ 423/1297/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Креді Агріколь Банк» до Бутенко Ірини Миколаївни, Бутенко
Марії Григорівни, Бутенка Сергія Васильовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яким позовні вимоги за-
доволено: стягнути солідарно з Бутенко Ірини Миколаївни,
Бутенко Марії Григоріївни, Бутенка Сергія Васильовича на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк»
заборгованість у розмірі 9912,97 доларів США за кредитним до-
говором, сплачені судові витрати у сумі 3328,67 грн. Заочне рі-
шення може бути переглянуте Попаснянським районним судом
Луганської області за письмовою заявою відповідача, поданою
протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Суддя Т. В. Мозолєва

03 лютого 2016 року Попаснянським районним судом
Луганської області постановлено заочне рішення у цивіль-
ній справі № 423/805/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Арсеньєва Сергія
Володимировича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яким позовні вимоги задоволено:

стягнути з Арсеньєва Сергія Володимировича на ко-
ристь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
суму заборгованості за кредитним договором у розмірі
19725,35 грн, судові витрати 1378 грн., та 420 грн. за ого-
лошення в газеті.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським
районним судом Луганської області за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення.

Суддя Т. В. Мозолєва

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 06.06.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/1266/16-ц за заявою Євсюкової

Вікторії Олександрівни про видачу дубліката вико-

навчого листа по справі № 416/4162/13-ц Лутугин-

ського районного суду Луганської області та

винесено ухвалу, якою вимоги задоволено в по-

вному обсязі.

Суддя Тімінський В. В.

Краснолиманський міський суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Кальмуцьку
Олену Геннадіївну по цивільній справі № 236/1851/16-ц за
позовом Пальченко Ольги Юріївни про визнання дійсним
договору купівлі-продажу та визнання права власності,
яке відбудеться 29 вересня 2016 року об 11 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: 84406, Донецька область,
м. Лиман, вул. Незалежності, 13, каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце проведення роз-
гляду справи і у випадку її неявки в судове засідання
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Мірошниченко О. В.

Дружківський міський суд Донецької області викликає
як відповідача Унжакова Андрія Валерійовича, 19.02.1961
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м.
Дружківка, вул. Енгельса, буд.92, кв. 55, по справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Унжакова Андрія Валері-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, в судове засідання, яке відбудеться 04 жовтня
2016 р. об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу за відсутності
відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи
за позовом Кредитної спілки «Залоговое агентство» до Жу-
равльова Олега Валерійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач у справі Журавльов Олег Валерійович, проживає
за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Кутузова,
буд. 22, кв. 14, викликається в судове засідання, яке призна-
чено на 13 год. 00 хв. 30.09.2016 р., до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Великолепетиський районний суд Херсонської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Бере-
зань Тамару Іванівну, 12.04.1960 р.н., уродженицю смт
Велика Лепетиха Херсонської області, яке відбудеться
21 жовтня 2016 року об 11.00 год., для розгляду цивіль-
ної справи № 649/601/16-ц під головуванням судді Ма-
маєва В.А. за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Бере-
зань Тамари Іванівни про стягнення заборгованості. Ад-
реса суду: Херсонська область, смт Велика Лепетиха,
вул. Чкалова, 7-А. У разі неявки відповідача у судове за-
сідання, справа буде розглянута за її відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя В. А. Мамаєв

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 05
жовтня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, 70600, м. Пологи, вул.
Єдності, 28, Сушко Анатолія Петровича: Запорізька
обл., м. Пологи, вул. Червоноармійська, буд. 66 
в якості відповідача по цивільній справі 
№ 324/1101/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Сушко Анатолія Петровича про стягнення забор-
гованості. 

Суддя В. Є. Омельчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 05
жовтня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, 70600, м. Пологи, вул.
Єдності, 28, Єніна Олександра Михайловича: Запо-
різька обл., Пологівський р-н, с. Новокарлівка, вул.
Шевченка, буд. 93 в якості відповідача по цивільній
справі №324/1098/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Єніна Олександра Михайловича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя В. Є. Омельчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 05
жовтня 2016 року о 08.50 годині в приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, 70600, м. Пологи, вул.
Єдності, 28, Клеба Сергія Михайловича: Запорізька
обл., Пологівський р-н, с.Шевченко, вул. Іжикова,
буд. 23 в якості відповідача по цивільній справі
№324/1100/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Клеба Сергія Михайловича про стягнення забор-
гованості. 

Суддя В. Є. Омельчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 05
жовтня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, 70600, м. Пологи, вул.
Єдності, 28, Сушко Сергія Миколайовича: Запорізька
обл., м. Пологи, вул. Фрунзе, буд. 57 в якості відпо-
відача по цивільній справі №324/1416/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сушко Сергія
Миколайовича про стягнення заборгованості. 

Суддя В. Є. Омельчук 

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Оврамець Надію Олександрівну про те, що 03
жовтня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Оврамець Надії Олександрівни
про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Оврамець Надія Олександрівна вважається повідомле-
ною про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Колпак Сергія Костянтиновича про те, що 03
жовтня 2016 року о 08 год. 15 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Колпака Сергія Костянтиновича
про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Колпак Сергій Костянтинович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 26 вересня 2016 року о 09.00 годині за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 19, як відповідача по справі за позовом ПАТ АБ
«Південний» про стягнення заборгованості:

Ліпітенка Олександра Анатолійовича, м. Макіївка, 
м-н Сонячний, 8/79.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 07 жовтня 2016 р. о 09.00
годині (резервна дата 13 жовтня 2016 р. о 16.00 годині,
за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. По-
штова, буд. 6) як відповідача Тафінцева Петра Едуардо-
вича у цивільній справі № 326/642/16-цр (провадження
№ 2/326/281/2016) за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до нього
про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Р. Л. Булашев

Ахмадулін Володимир Нігматулович, останнє відоме
місце проживання: Київська обл., м. Яготин, вул. Шев-
ченка, 190, викликається до Яготинського районного
суду Київської області як відповідач в цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Ахмадуліна Володимира
Нігматуловича про стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться о 08 годині 30 хвилин 04 жовтня
2016 року в приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

У Подільському районному суді м. Києва
29.09.2016 р. о 10 год. 45 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Лисенко Ніни
Петрівни про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача – справа буде слухатись за
її відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. С. Декаленко

Тарутинський районний суд Одеської області по-
відомляє Мазура Олександра Леонідовича як відпо-
відача, що судове засідання по цивільній справі за
позовом Мазур Галини Іванівни до Мазура Олексан-
дра Леонідовича про усунення від права на спадку-
вання за законом відбудеться в приміщенні суду
(Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,
вул. Красна, 235, каб. № 6) під головуванням судді
Козирєва М.В. 04 жовтня 2016 р. о 14 год. 30 хв.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність у заочному порядку.

Суддя М. В. Козирєв

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/6175/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії
– Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Майк
Анатолія Івановича про стягнення заборгованості. Судовий
розгляд справи призначено на 03 жовтня 2016 року о 13
год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (код
06153) 4-70-63.

Суд викликає Майк Анатолія Івановича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розгля-
датиметься за наявними матеріалами.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача
Шматко Петра Володимировича, 12.02.1988 р.н., з роз-
гляду цивільної справи № 274/3824/16-ц за позовом
Мачинської Світлани Вікторівни до Шматко Петра Во-
лодимировича про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомир-
ська, 30, о 09 годині 00 хвилин 04.10.2016 р.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Суддя А. В. Зайцев

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа № 359/4956/16-ц за
позовом Стеценко О.С. до Стеценка О.М. про розір-
вання шлюбу.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Сте-
ценка Олега Михайловича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 08
годині 30 хвилин 28 вересня 2016 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб.
№ 7.

Суддя Борець Є. О.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідачів Пинис Владислава Ана-
толійовича, Кучеряву Оксану Анатоліївну по справі 
№ 522/9588/16-ц за позовом Федіної Л.П., Федіна В.М.
до Кучерявої О.А., Косолапова В.Д., Пинис В.А. про ви-
знання договору купівлі-продажу квартири дійсним. Су-
дове засідання відбудеться 05.10.16 р. о 15.00 год. в
Приморському районному суді м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 каб. 224. У разі неявки вка-
заних відповідачів справа буде розглядатися у їх відсут-
ність за наявними у справі доказами. Суд роз’яснює
Пинис В.А., Кучерявій О.А. про їх обов’язок повідомити
суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Ільченко Н. А.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Убоженка Олексія Петровича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Київська, 100, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 423/1394/16-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Убоженка Олексія Петровича про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 04 жовтня
2016 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6,
каб. № 32 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача
Мягкову Ірину Миколаївну (м. Луганськ, с. Ювілейне,
б. 11, кв. 1) по цивільній справі № 409/2041/16-ц за
позовом Мягкова Миколи Олександровича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 03.10.2016 року (ре-
зервна дата 06.10.2016 р.) о 12.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає
цивільну справу № 227/3138/16-ц за  позовом ПАТ«Укрсоцбанк» до
Захарова Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Захаров Олександр Геннадійович, 26 січня 1976 року
народження, останнє відоме місце проживання якого: м. Харцизьк,
с. Гірне, вул. Шевченка, 3/3, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Захарова Олександра Геннадійовича про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 22.09.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добро-
пілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя С. А. Притуляк

Слідчий відділ Управління СБ України в Чернівець-
кій області викликає Путіліна Віктора Володимиро-
вича, 14.08.1982 року народження, проживаючого
за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул. Ко-
марова, 28, для повідомлення про підозру та прове-
дення за його участю слідчих, процесуальних дій по
кримінальному провадженню №22016260000000009
на 14 год. 00 хв. 26.09.2016 року, які відбудуться у
кабінеті № 254 УСБУ в Чернівецькій області за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А.

Борівський районний суд Харківської області викликає
на судове засідання як відповідача Сисоєнка Валерія Сер-
гійовича, зареєстрованого за адресою: пров. Сонячний
(Котовського), 12, смт Борова Борівського р-ну Харків-
ської обл., по справі за позовом Гребченко Світлани Олек-
сандрівни до Сисоєнка Валерія Сергійовича про визнання
особи такою, яка втратила право користування житловим
приміщенням у зв’язку з переїздом на інше постійне місце
проживання. 

Розгляд справи призначено на 26.09.2016 р. о 10.00 у
приміщенні Борівського районного суду Харківської обл.
за адресою: вул. Миру, 11, смт Борова Борівського р-ну
Харківської обл. У разі неявки справу буде розглянуто за
його відсутності на підставі наданих по справі доказів. 

Суддя В.М. Федченко

Токмацький районний суд викликає у су-

дове засідання на 13 годину 30 хвилин 03

жовтня 2016 року до Токмацького районного

суду (м. Токмак, вул. Володимирсъка, 28,

каб. №7) в якості відповідача Семеніхіну Те-

тяну Веніаминівну по справі за позовом ПАТ

КБ «Приват Банк» до Семеніхіної Тетяни Ве-

ніаминівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Токмацький районний суд викликає у су-

дове засідання на 13 годину 00 хвилин 03

жовтня 2016 року до Токмацького районного

суду (м. Токмак, вул. Володимирсъка, 28,

каб. №7) в якості відповідача Чопівську Лідію

Василівну по справі за позовом ПАТ КБ

«Приват Банк» до Чопівської Лідії Василівни

про стягнення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє,
що 15 серпня 2016 р. винесено заочне рішення по цивільній
справі №423/1553/16-ц, провадження 2/423/360/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватБанк» до Комар Віталія Геннадійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яким позов задоволено та
стягнуто з Комар Віталія Геннадійовича на користь Публічного
акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк»
54593 гривні 19 копійок в рахунок відшкодування заборгованості
за кредитним договором, а також 1798 гривень судових витрат.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом де-
сяти днів з дня опублікування даного оголошення.

Суддя Мозолєва Т. В.

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє,
що 21 червня 2016 р. винесено заочне рішення по цивільній
справі № 423/797/16-ц, провадження 2/423/204/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватБанк» до Гомзякової Анастасії В’ячеславівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яким позов задоволено
та стягнуто з Гомзякової Анастасії В’ячеславівни на користь Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
Банк» 8709 гривень 88 копійок в рахунок відшкодування
заборгованості за кредитним договором, а також 873 гривні 17
копійок судових витрат.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти
днів з дня опублікування даного оголошення. 

Суддя Лизенко І. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7    +11 +16
Житомирська +2   +7    +11 +16
Чернігівська +2   +7    +11 +16
Сумська +1   +6    +11 +16
Закарпатська +3   +8    +12 +17
Рівненська +2   +7    +11 +16
Львівська +2   +7    +11 +16
Івано-Франківська +1   +6    +10 +15
Волинська +1   +6    +11 +16
Хмельницька +1   +6    +11 +16
Чернівецька +2   +7    +11 +16
Тернопільська +1   +6    +11 +16
Вінницька +1   +6    +11 +16

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7   +11  +16
Кіровоградська +3     +8   +11  +16
Полтавська +2     +7   +11  +16
Дніпропетровська +4     +9   +12  +17
Одеська +5   +10   +11  +16
Миколаївська +6   +11   +12  +17
Херсонська +7   +12   +13  +18
Запорізька +7   +12   +12  +17
Харківська +5   +10   +10  +15
Донецька +6   +11     +8  +13
Луганська +5   +10     +8  +13
Крим +7   +12   +12  +17
Київ +3     +5   +12  +14

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фОтОфакт

Воїна ОУН-УПА 
вітали з ювілеєм

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

90-РІЧЧЯ ЛЕГЕНДИ. Буковина днями шанувала  свого сина — ве-
терана національно-визвольних змагань, колишнього політичного
в’язня Святослава Мельничука. Святославу Васильовичу виповни-
лось славних 90 років. 

Він і сьогодні бере активну участь у громадському житті — очолює
Чернівецький осередок Братства вояків ОУН-УПА, цікавиться успіха-
ми народного самодіяльного хорового колективу «Гомін Буковини»,
засновником і керівником якого був довгі роки. Ювілей шанованого
буковинця зібрав у обласній Чернівецькій філармонії друзів, послідов-
ників Святослава Мельничука, його численних учнів, усіх, хто в пошані
схиляє голови перед мужністю покоління своїх дідів-прадідів, яким су-
дилося пройти через важкі випробування: війни, політичні пересліду-
вання, визвольну боротьбу. Вони вийшли переможцями. У неповні 20
років Святослав Васильович вже пройшов хрещення боями на фрон-
тах Другої світової війни. Потім — арешт, 10 років заслання у Воркуті. 

У мирний час своє життя присвятив мистецтву. Був шкільним учи-
телем музики та співів, викладав у Чернівецькому культосвітньому
училищі, співзасновник товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

— Ми високо цінуємо значущість життєвого подвигу Святослава
Мельничука для нинішнього та прийдешніх поколінь борців за неза-
лежність та державний суверенітет України, — наголосив у вітальному
слові  заступник голови Чернівецької облради Віталій Мельничук, вру-
чаючи поважному ювілярові Почесну грамоту обласної ради.

Діти відпочинуть 
на диво-острові

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

ВІКНО У СВІТ. Найближчі десять днів майже півсотні дітей з сімей
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, котрі про-
ходять чи проходили службу у військових частинах, що дислокуються
на території Виноградівського району Закарпаття, проведуть на уз-
бережжі Адріатичного моря в Хорватії, а саме на острові  Крк При-
морсько-Горянської жупанії. Відпочиватимуть закарпатські діти з іні-
ціативи  та підтримки Посольства України в Республіці Хорватія та ке-
рівництва Закарпатської області. Перевезення дітей до теплого моря
забезпечила Виноградівська райдержадміністрація. 

Поразка — не означає криза
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. «Зоря» змістила «Динамо» завдяки голу 
на останній хвилині 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

На післяматчевій прес-
конференції головний

тренер київської команди
Сергій Ребров висловив дум-
ку, що «Динамо», яке довело
свою безвиграшну серію до
чотирьох матчів, не перебу-
ває в кризі. Він вважає, що
його підопічним у грі  з лу-
ганською «Зорею» забракло
мотивації. 

«Звісно,  я б зараз не від-
мовився від хорошого напад-
ника. Ті, хто виходить сьо-
годні, не демонструють того
бажання, яке потрібно. А
гравці, які пішли, самі так
вирішили», — розвів руками
Ребров. Він визнав, що ко-

манди боролися на рівних.
«Зоря» грамотно обороняла-
ся, динамівці не били по во-
ротах. Утім, шанс надолужи-
ти втрачене ще є. При цьому
Ребров додав, що збирається
працювати в «Динамо» як мі-
німум до закінчення свого
контракту, однак  зрозуміє,
якщо керівництво клубу від-
править його у відставку.

Гравці «Динамо» в своїх
коментарях переважно ви-
бачалися перед уболіваль-
никами та обіцяли виправи-
тися в наступних іграх. Екс-
перти ж переконані: команда
має пройти цей етап, і хто б
не прийшов до керма, все од-
но доведеться створювати
команду заново.  Отож вось-
мий тур Ліги Парі-Матч вніс

корективи в турнірну табли-
цю УПЛ. У центральному
матчі київське «Динамо»
вдома приймало луганську
«Зорю» і вже на компенсова-
них арбітром хвилинах про-
пустило єдиний у цьому по-
єдинку м’яч. Гол, що забив
Опанасенко, забезпечив лу-
ганчанам перемогу та три
очки, завдяки яким клуб із
Луганська обійшов киян у
турнірній таблиці та посів
друге місце. Дуже слабкою
втіхою для киян може бути
той факт, що жодна коман-
да-господар не зуміла здобу-
ти перемогу у звітному турі:
чотири матчі завершилися
перевагою гостей, у двох бу-
ло зафіксовано нічию. Зав-
дяки поразці столичного

клубу зміцнити своє лідер-
ство на чолі турнірної табли-
ці зумів донецький «Шах-
тар», який не основним скла-
дом переміг із мінімальним
рахунком полтавську «Вор-
склу». А на четверту сходин-
ку після 8-го туру піднявся
донецький «Олімпік», який
на виїзді у видовищному
матчі переграв «Сталь» із
Кам’янського.

ТАБЛО «УК»
Ліга Парі-Матч. 8-й тур
Сталь — Олімпік — 2:3
Карпати — Чорноморець — 0:0
Дніпро — Зірка — 0:1
Волинь — Олександрія — 1:1
Динамо — Зоря — 0:1
Ворскла — Шахтар — 0:1

КРУЗЕРВЕЙТ ПО-УКРАЇНСЬКИ.
Олександр Усик здобув титул чем-
піона світу у важкій вазі за версією
WBO. У поєдинку проти Кшишто-
фа Гловацьки у польському Гдан-
ську український боксер впевнено
перебоксував свого суперника, і
всі троє суддів віддали йому пере-
могу — 119:109, 117:111, 117:111.

Наш новий чемпіон не лише  ви-
боров пояс, а й побив рекорд ле-
гендарного Евандера Холіфілда,
ставши чемпіоном світу в крузер-
вейті (першій важкій категорії) вже
в десятому поєдинку.

До речі, Олександр повернувся
до Києва без пояса. 

Всесвітня боксерська організа-
ція пообіцяла виготовити йому но-
вий — іменний. І вже найближчим
часом переможець зможе його от-
римати. 

Нині Україна має змогу гордити-
ся двома чинними чемпіонами —
Василем Ломаченком та Олексан-
дром Усиком і сподіватися на ре-
ванш Володимира Кличка.

Водночас чимало експертів за-
значають, що перша важка ваго-
ва категорія  переважає надваж-
ку і за видовищністю, і за конку-
ренцією. 

У Вінниці відкрили Музей української марки 
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ПОДІЯ. Це перший в Україні
музей української марки. На його
відкриття з Нью-Йорка прибув
американець українського поход-
ження  Олександр Балабан, час-
тина колекції якого і становить
основу експозиції. Зокрема пред-
ставлено екземпляри з лімітова-
них колекцій, які у світі існують
тільки в кількох примірниках.
Найстаріші марки, гашені в різ-
них українських містах, датовані
1850 роком. Є конверт із пошто-
вим штемпелем 1830 року. Тож
відвідувачі отримуватимуть нові
знання про історію України та
знаходитимуть підтвердження
різним історичним подіям та фак-
там. Наприклад, цікаво бачити

марки Ростова-на-Дону і Гомеля
із зображенням тризуба. «Петро
Перший знищив історію України,
але забув знищити наш тризуб,
який залишився на багатьох мар-
ках.  Цей символ є свідченням то-
го, що історія нашої держави ся-
гає часів Володимира Великого.
Саме ми є спадкоємцями Русі»,
— впевнений Олександр Бала-
бан та зауважує,  що нарешті
здійснилася його мрія передати
марки в Україну.  Утім, це лише
початок, бо в експозиції  пред-
ставлено лише один відсоток від
його повної колекції, яка зберіга-
ється в США та в якій усі марки
пов’язані з Україною, з її історією,
традиціями та символами. «В Ук-
раїні марок 1918 року мало, бо
людей, які їх мали, переслідува-
ли. Тому марки вивозили за кор-

дон — у Польщу, Німеччину,
Америку, і там вони збереглися.
Я спеціально не передавав свою
колекцію раніше. Чекав, щоб Ук-
раїна стала вільною і прийшла
українська влада. Інакше старі
комуністи цю колекцію знищили
б», — сказав меценат.  Колекцію
започаткував його батько Яків
Балабан,  який народився в селі
Писарівці на Вінниччині та був
сотником Армії УНР. Він брав
участь у  битві під Крутами, у Зи-
мовому поході  1918 — 1919 ро-
ків. Потім був змушений емігру-
вати в США, де переймався пи-
таннями життя української гро-
мади. «Я був маленьким хлопчи-
ком, коли довідався, як тато бо-
ровся за Україну. І тоді я більше
почав розуміти про Україну і за-
мислився, як я можу допомогти

татові. Я скaзaв собі, що хочу мa-
ти кожну мaрку Укрaїни», — роз-
повів Олександр Балабан. Кіль-
кість марок, які містить його ко-
лекція, достеменно невідома, бо
повну її каталогізацію не прове-
дено, але приблизно зібрано по-
над 10 тисяч.  За оцінками аме-
риканської асоціації філателістів,
це найбільша колекція україн-
ських марок у світі і коштує вона
мільйони доларів.

Знаковою подією назвав від-
криття музею Вінницький міський
голова Сергій Моргунов та щиро
подякував Олександру Балабану
і керівникові благодійного фонду
«Музей української марки ім.
Якова Балабана» Олександру Бі-
лецькому за ініціативу і співпра-
цю в реалізації  унікального про-
екту.
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