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Спецконфіскація: сховатися не вийде
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Закон про стягнення необґрунтованих активів спростить процедуру 
повернення вкрадених мільярдів

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

За різними оцінками експер
тів і правоохоронних орга

нів, представниками попере
дньої влади за неповні чоти

ри роки було виведено з Укра
їни і вкрадено з державного 
бюджету від 20 до 30 мільяр
дів доларів. Про це свідчать як 
прямі докази, так і ситуація 
з державним бюджетом, в яко
му на початок 2014 року недо

рахували майже 290 мільярдів 
гривень. Це ті кошти, які фак
тично обліковували на рахун
ках місцевих органів влади і 
загального фонду державного 
бюджету, але насправді їх там 
не було. 

Величезний масштаб виведен
ня коштів з бюджетного сектору 
вражає міжнародних експертів 
та правоохоронні органи, які по
ставили чітку вимогу до україн
ської правоохоронної системи — 
максимально повернути кошти до 

державного бюджету, що виводи
лися представниками поперед
ньої влади. Допомогти пришвид
шити цей процес має новий закон 
про стягнення необґрунто
ваних активів у межах ци
вільного провадження. 

Прем’єр-міністр про конструктивний діалог 
уряду й Верховної Ради щодо проекту 
Державного бюджету на 2017 рік  
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Світовий банк 
марно грошей не дає 

ПАРТНЕРСТВО. У центрі уваги переговорів Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана з директором Світового банку у спра-
вах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен була темати-
ка фінансування Світовим банком проектів інфраструктурно-
го й соціально-економічного розвитку, які реалізує наш уряд.

Сторони домовилися про залучення експертів і фінансо-
вих ресурсів Світового банку на підготовку стратегії розвитку 
транс портної інфраструктури України. Очікується, що кредит-
ний портфель СБ на реалізацію проекту сягатиме 1 мільярда 
доларів, повідомляє департамент інформації та комунікацій із 
громадськістю Секретаріату КМУ.

Також обговорено практичну участь експертів СБ у підготов-
ці концепції земельної реформи й системи охорони здоров’я. 
Прем’єру презентовано аналіз програми енергетичних тарифів 
і субсидій, підготовлений банком, а також пропозиції з її по-
дальшої імплементації в найближчий період. Домовлено про-
довжити тісну взаємодію задля забезпечення фінансової ста-
більності компаній із централізованого теплопостачання та 
вдосконалити програму житлових субсидій.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

956 млн грн   
від японських приватних компаній 

за Кіотським протоколом спрямують на 
придбання 650 автомобілів з гібридною 

силовою установкою для Нацполіції 

 
«Ми пропонуємо вести 
дискусію на базі цього 

бюджету. Ми б хотіли, 
щоб у будівлі парламенту 

бюджет став кращим».

Право на захист — 
нечувана розкіш?

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни 
до Положення про застосування 
стимулюючих виплат 
державним службовцям»

Що сказав на прощання 
про Росію з трибуни ООН 
президент Барак Обама і чому 
Дональд Трамп не зустрівся 
з Петром Порошенком

МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ

ФЕМІДА. З 1 січня 2017 року інтереси клієнтів у суді 
зможуть представляти тільки професійні адвокати
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Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Оловяннікову Тетяну Олексан-
дрівну, 24.03.1971 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Патона, 21/15, у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Оловяннікової Тетяни
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області
25.10.2016 року о 13.30 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними
у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Запорожан Максима Анатолі-
йовича, 03.03.1992 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 25, у
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Запорожан Мак-
сима Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області
25.10.2016 року о 08.15 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Фесенка Анатолія Івановича,
22.12.1957 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, с. Комишани, вул. Белінського, 11-б, у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Фесенка Анатолія
Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області
25.10.2016 року о 08.25 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб.
303.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Спанчек Сергія Федоровича,
03.06.1983 р.н., останнє відоме місце проживання: 
м. Херсон, вул. Арктична, 3, кв. 59, у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Спанчек Сергія Федоро-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області
25.10.2016 року о 13.05 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

В провадженні Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/3810/2016 за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до
Сдобнова І. М., Сдобнової О. І. про стягнення заборго-
ваності та збитків.

Розгляд справи по суті відбудеться 26.09.2016 року о
08.00 год. (додаткова дата 28.09.2016 року о 08.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачів Сдобнова Ігоря Михайловича,
24.11.1963 р.н., Сдобнової Олени Іванівни, 19.09.1969
р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Болотнікова, 11/93, - є обов’язковою. У разі неявки
відповідачів справу буде розглянуто без їх участі.

Відповідачам пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
в порядку частини 9 статті 74 ЦПК України викликає в
судове засідання як відповідача:

Стригун Сергія Васильовича, останнє відоме місце
його проживання за адресою: вул. 1-го Травня, 56, 
м. Прилуки Чернігівської області, об 11.00 годині 10
жовтня 2016 року у цивільній справі за позовом Жекової
Наталії Степанівни до Стригун Сергія Васильовича про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням у будинку, що належить особі
на праві власності.

Адреса суду: м. Прилуки Чернігівської області, вул.
Котляревського, 62 (каб. №3).

При собі необхідно мати паспорт.
У разі неявки в судове засідання та неповідомлення

суд про причини неявки, справа буде розглянута за від-
сутністю відповідача на підставі наявних в ній матеріа-
лів.

Суддя Білокур В. І.

Солонянський районний суд Дніпропетровської області
повідомляє, що 29 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин
у приміщенні суду (вул. Строменко, 1А, смт Солоне, Дніпро-
петровська область) відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 192/1245/16-ц провадження 2/192/524/16
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Торговий Дім Агроальянс» до Телюри Вячеслава Станісла-
вовича, Бандурко Наталі Володимирівни про стягнення за-
боргованості.

У судове засідання, відповідно до ч. 3 ст. 122 ЦПК Ук-
раїни, викликається відповідач: Телюра Вячеслав Станісла-
вович, 20 березня 1967 року народження, останнім відомим
зареєстрованим місцем проживання якого є: смт Солоне,
вул. Шевченка, 16, кв. 7, Солонянського району Дніпропет-
ровської області. У разі неявки в судове засідання відпові-
дача Телюри Вячеслава Станіславовича та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини своєї неявки, справу
буде розглянуто за його відсутності та ухвалено рішення
суду.

Суддя Н. О. Щербина

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Дудіна Миколи Михайловича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач по справі викликається до cуду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі
у розгляді справи по суті. 

— Дудін Микола Михайлович, який мешкає за адре-
сою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалеж-
ності, буд. 25, кв. 15, на 05 жовтня 2016 року на 14 год.
00 хв.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Савченка Владислава Миколайовича по
цивільній справі за позовом Савченко Світлани Ми-
хайлівни до Савченка Владислава Миколайовича про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відпо-
відача Савченка Владислава Миколайовича: 
м. Київ, пров. 40-річчя Жовтня, 19, кв. 31. Судове за-
сідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а,
каб. № 15 — 24 жовтня 2016 року о 15 год. 00 хв. 
В разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів Алаторцева Олександра Іва-
новича, Курицина Віктора Івановича для участі в ци-
вільних справах за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості, які відбудуться, до Ала-
торцева Олександра Івановича 06 жовтня 2016 року
о 16:10 годині; до Курицина Віктора Івановича 07
жовтня 2016 року о 16:30 годині у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В. А. Карягіна

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 28.09.2016 року о 14 год. 00 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/9587/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни до Шевченка Андрія Володимировича про від-
шкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з
виплатою страхового відшкодування. 

Шевченко Андрій Володимирович, останнє місце
реєстрації: м. Київ, Русанівські сади, 74, кв. 74, ви-
кликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки представника відповідача справа
буде розглянута на підставі наявних в матеріалах
справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. №202.
Суддя Бартащук Л. П.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Данилевич Світлану Анатоліївну, останнє
відоме місце проживання якої: м Київ, вул. А. Ахма-
тової, 43, кв. 188, яке відбудеться 31 жовтня 2016
року о 14.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Дани-
левич С. А. про стягнення заборгованості. При собі
мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомлений 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
зобов’язаний повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Кліпова Сергія Михайло-
вича про стягнення заборгованості. Відповідач Кліпов
Сергій Михайлович зареєстрований за адресою: м. Гірник,
вул. Кірова, буд. 4, кв. 4, викликається на 26.09.2016 р. 
о 08.40 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи, і у разі неявки до суду, справа може бути
розглянута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Степанова Валерія Семено-
вича, 29.09.1964 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. 32-а Східна, 25, у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
акціонерний банк «Укргазбанк» до Степанова Вале-
рія Семеновича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області
05.10.2016 року о 16:30 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб.
303. У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено
провадження у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості до:

ТОВ «Феротрейд» та ТОВ «Торговий дім «Граніт» (До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд.10), справа
№ 07/16;

Щербака Сергія Миколайовича (м. Донецьк, вул. В.Васи-
левської, буд. 8) та ТОВ «ABC» (м. Донецьк, вул. Харитонова,
буд, 14), справа № 59/16;

ТОВ «Футбольний клуб «Титан» (Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Репіна, буд.1), справа № 62/16;

З позовом можна ознайомиться, звернувшись до третей-
ського суду за телефоном (044)5168718 або ел. поштою за
адресою: ts@aub.org.ua. Судові засідання відбудуться
04.10.2016 р. об 11-00 год. за адресою: м.Київ, вул. Марини
Раскової, 15, к. 811. Це оголошення розміщене також на
сайті третейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки
відповідачів справа може бути розглянута за їх відсутності.

Третейський суддя В. М. Ярошовець

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Гречанлійського Олексія Федоровича,
23.06.1968 року народження, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: вул. 25 Чапаївської Дивізії, № 30, кв. 22, 
м. Болград, Одеська область, що 06.10.2016 року о 16:00 го-
дині в залі судового засідання № 4 Болградського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/1415/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Гречанлійського Олексія Федоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Гре-
чанлійському Олексію Федоровичу подати пояснення, запе-
речення та усі наявні у нього докази по справі особисто або
через представника. У разі неявки в судове засідання Гре-
чанлійського Олексія Федоровича справа може бути розгля-
нута за відсутністю відповідача та його представника за
наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Туманян
Татоса Артушевича за позовом ПП «САМСАР» до Туманян Татоса Артуше-
вича про усунення перешкод в користуванні нежитловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 26.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань №8. У разі неявки Тума-
нян Татоса Артушевича судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,
17, в залі судових засідань №13, 26.09.2016 року о 15.00 годині відбудеться підготовче судове засідання в
кримінальному провадженні по обвинуваченню Мерзлова Олександра Геннадійовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Мерзлов Олександр Геннадійович, який зареєстрований
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Перемоги, 55а/72. Явка учасників процесу є обов’яз-
ковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття
в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іванченка Я. М., суддів Бойка В. М., 
Луценко Л. В.

Втрачене свідоцтво
про державну реєстрацію 

друкованого ЗМІ серії 
КВ № 15980-4362ПР 

від 17.09.2009 «Журнал 
дерматовенерології 

та косметології 
ім. М.О. Торсуєва» 
вважати недійсним.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2016 р. № 623
Київ

Про затвердження Порядку виплати 
грошового забезпечення поліцейських, 

зарахованих у розпорядження
Відповідно до частини сьомої статті 67 Закону України «Про Національну по-

ліцію» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок виплати грошового забезпечення поліцейських, зара-

хованих у розпорядження, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2016 р. № 623

ПОРЯДОК
виплати грошового забезпечення поліцейських, 

зарахованих у розпорядження
1. У цьому Порядку визначається механізм виплати грошового забезпечення

поліцейських, зарахованих у розпорядження.
2. Грошове забезпечення виплачується у разі:

1) звільнення поліцейського з посади у зв’язку з виконанням дисциплінар-
ного стягнення або висновку поліцейської комісії про невідповідність займаній
посаді, якщо до закінчення визначеного строку виконання дисциплінарного стяг-
нення або протягом десяти днів з дати ухвалення висновку про службову невід-
повідність не вирішено питання про подальше проходження ним служби, — в
розмірі, установленому за посадою, яку займав поліцейський до дати зараху-
вання в розпорядження з розрахунку посадового окладу,  окладу за спеціальним
званням та надбавки за стаж служби в поліції;

2) повернення поліцейського, якого відповідно до закону було відряджено
(прикомандировано) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів
місцевого самоврядування на час виконання відповідних повноважень на по-
стійній основі із залишенням його на службі в поліції — в розмірі, установле-
ному за посадою, яку займав поліцейський до дати відрядження
(прикомандирування) до таких органів. 

За відсутності в штаті органу поліції посади, яку займав поліцейський на дату
відрядження (прикомандирування), грошове забезпечення виплачується в роз-
мірі, установленому за рівнозначною посадою;

3) застосування до поліцейського запобіжного заходу тримання під вартою
протягом строку тримання його під вартою — в розмірі, який встановлюється
виходячи з розрахунку окладу за спеціальним званням з урахуванням надбавки
за стаж служби в поліції;

4) відсутності поліцейського за місцем проходження служби та за місцем
проживання, якщо більше ніж десять днів близьким родичам невідомо, де він
перебуває, до дня його повернення (у разі неприйняття іншого рішення про по-
дальше проходження ним служби в поліції) або до дня набрання законної сили
рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим
— в розмірі, встановленому за посадою, яку займав поліцейський на дату за-
рахування в розпорядження (крім премії).

3. Грошове забезпечення не виплачується у разі скорочення штатних посад,
що займають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними пока-
заннями), якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади,
до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

4. Умови виплати грошового забезпечення поліцейських, зарахованих у роз-
порядження, визначаються МВС.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 липня 2016 р. № 595-р
Київ

Про схвалення проекту Угоди між Урядом
України та Урядом Малайзії про уникнення
подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків 

на доходи та Протоколу до неї
Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії  про уник-

нення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доходи та Протоколу до неї. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької

області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/3083/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Сполітака О. І. про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі — Сполітак Олександр Ігорович,
29.05.1986 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, с. Комсомольський,
вул. Фабріціуса, буд. 17-6, викликається до суду на
08 год. 00 хв. 05 жовтня 2016 року (корп. №2, каб.
№21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/3089/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Комарова Д.С. про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі — Комаров Дмитро Сергійович,
09.02.1978 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул.
Авдіївська, буд. 96, викликається до суду на 08 год.
15 хв. 05 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 від-
повідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності. 

Суддя О. В. Каліуш

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться: 

30.09.2016 р. на 14-30 (резервне судове засі-
дання 10.10.2016 р. на 09-30)

Попов Олександр Олександрович
28.09.2016 р. на 16-30 (резервне судове засі-

дання 10.10.2016 р. на 08-30)
Овчинніков Віктор Миколайович
29.09.2016 р. на 16-30 (резервне судове засі-

дання 30.09.2016 р. на 09-00)
Пупков Євген Вікторович
29.09.2016 р. на 16-00 (резервне судове засі-

дання 30.09.2016 р. на 08-30)
Харламов Олександр Анатолійович

Суддя Заботін В. В. 
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі

по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті (вул.
Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає апеляційну
скаргу прокурора прокуратури Донецької області на ух-
валу Артемівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті від 01 грудня 2015 року про повернення
обвинувального акта у кримінальному провадженні 
№ 4201505000000173 відносно Кожемяки Романа Іва-
новича, Гури Сергія Олексійовича, Черних Світлани Сер-
гіївни, Арестова Юрія Вікторовича, Мельника Романа
Володимировича, Виноградова Владислава Вікторовича
за ст. 2583 ч. 1 КК України.

Обвинувачені по справі: Кожемяка Роман Іванович,
зареєстрований за адресою: м. Єнакієве, вул. Барикадна,
7/1; Гура Сергій Олексійович, зареєстрований за адре-
сою: м. Вуглегірське, вул. Харківська, 29; Черних Світ-
лана Сергіївна, зареєстрована за адресою: м. Єнакієве,
вул. Айвазовського, 16; Арестов Юрій Вікторович, заре-
єстрований за адресою: м. Єнакієве, вул. Чубаря, 166;
Мельник Роман Володимирович, зареєстрований за ад-
ресою: м. Єнакієве, вул. Комуністична, 51/4; Виноградов
Владислав Вікторович, зареєстрований за адресою: 
м. Єнакієве, вул. Леніна, 213, викликаються на судове
засідання, яке відбудеться 29 вересня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин, до апеляційного суду Донецької області
для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, обвинувачені повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя Ф. С. Шигірт

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у судове засі-
дання як відповідача Тетяну Каналес Мавілу (03039, м. Київ,
пров. Керамічний, 9/5, кв. 33) по цивільній справі за позовом
Арустамової Людмили Олександрівни до Каналес Мавіли Тетяни,
треті особи без самостійних вимог щодо предмету спору Відділ
міграційної служби Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві
та Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслугову-
вання житлового фонду Голосіївського району м. Києва ЖЕД
110» про усунення перешкод у користуванні житловим примі-
щенням, позбавлення права користування житловим приміщен-
ням та виселення, слухання по справі призначено на 02
листопада 2016 року о 15 годині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі відповідача.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.

Суддя М. І. Шкірай

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд в Київській об-
ласті викликає Левченка Володимира Миколайовича, останнє 
відоме місце проживання за адресою: Київська область, м. Пе-
реяслав-Хмельницький, вул. Лагерна, 15-а як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Левченко Ірини Григорівни до
Левченка Володимира Миколайовича про стягнення аліментів
на утримання неповнолітніх дітей.

Судове засідання відбудеться 27 вересня 2016 року о 10.00 у
приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмель-
ницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

Відповідач попереджається, що у разі неявки в судове засі-
дання на зазначений час суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя І. О. Опанасюк

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання як відповідача Римарчука Віталія Анато-
лійовича по цивільній справі № 126/1715/16-ц за позовом
Шнирук Олени Олексіївни до Римарчука Віталія Анатолійо-
вича, за участю третьої особи: Тростянецької районної дер-
жавної адміністрації про позбавлення батьківських прав.
Розгляд справи відбудеться у приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області (м. Бершадь, вул. Шев-
ченка, № 4) об 11.00 годині 29.09.2016 року.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Римар-
чук Віталій Анатолійович вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

Суддя А. П. Жарун

19 жовтня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в Ки-
ївському районному суді м. Одеси відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Ширінової Марії Олександрівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки. Цим повідомленням
в якості відповідача запрошується Ширінова Марія
Олександрівна до зали судового засідання № 226
Київського районного суду м. Одеси, розташованого
по вул. Варненська, 3-б у місті Одесі. Роз’яснюю, що
у разі неявки справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя Л. В. Калініченко

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає
Сушка Михайла Сергійовича, Сушка Юрія Сергійовича, Сушко
Інну Сергіївну як відповідачів на розгляд цивільної справи 
№ 629/2153/16-ц, № провадження 2/629/1119/16 за позовом
Свергуненка Юрія Юрійовича до Сушка Михайла Сергійовича,
Сушка Юрія Сергійовича, Сушко Інни Сергіївни про визнання
права власності за набувальною давністю на однокімнатну
квартиру, який відбудеться 26 вересня 2016 року о 08.10 годині
в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава
Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-
ються повідомленими про час і місце розгляду справи і у ви-
падку неявки розгляд справи може бути проведений за їх
відсутності.

Суддя Н. А. Смірнова

Герцаївський районний суд Чернівецької області
викликає Софроня Корнела Петровича, 16.11.1976
року народження, останнє місце проживання: с. Гор-
бово Герцаївського району, Чернівецької області, як
відповідача у судове засідання об 11.00 год. 30 ве-
ресня 2016 року по цивільній справі № 714/679/16-ц,
провадження № 2/714/292/16 за позовом Маланки
Жоржети Іванівни, Маланки Михайла Федоровича
до Софроня Корнела Петровича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням.

Суддя Козловська Л. Д.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/4175/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Данилова А.В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Данилов Артем Васильо-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, м-н Центральний, буд. 5, кв. 50, викликається
до суду на 09 год. 30 хв. 07 жовтня 2016 року (корп. № 2,
каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

ЗАТ «Октябрський віно-коньячний завод» викли-
кається в судове засідання по розгляду за заявою
Вербич С. К. про перегляд заочного рішення Київ-
ського районного суду м. Сімферополя АРК за по-
зовом ЗАТ «Октябрський віно-коньячний завод» до
Новікова Р. Л. про стягнення суми боргу на
12.10.2016 року о 16.30 год. в Деснянський район-
ний суд м. Києва (м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в,
каб. № 11).

Суддя О. В. Мальченко

В Ірпінський міський суд Київської області на
07.10.2016 р. о 15 год. 00 хв. (справа № 367/6377/16-ц)
викликається Мурга Генадій Васильович по цивіль-
ній справі за позовом Мурги Василя Петровича до
Мурги Генадія Васильовича про визнання особи
такою, що втратила право на проживання.

В разі неявки Мурги Генадія Васильовича (Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» до Руденка Михайла Юрійовича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач по справі Руденко Ми-
хайло Юрійович (зареєстрований за адресою: 83033, 
м. Донецьк, вул. Фабрична, 19/11), викликається на 10
жовтня 2016 року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Челюбєєв Є. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/2118/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Короткова
Максима Миколайовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування, в розмірі 36785,87 гривень.

Відповідач Коротков Максим Миколайович виклика-
ється до каб. № 27 суду на 20 жовтня 2016 року на 08
годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута без його участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Відповідачам Савченку Олександру Петровичу та
Савченко Галині Іванівні, адреса: АР Крим, Перво-
майський р-н, с. Первомайське, вул. Молодіжна, 8,
необхідно з’явитися 03.10.2016 р. о 12 год. 00 хв. до
Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул.
Кошиця, 5-А, зал. 114) для участі в судовому засі-
данні по цивільній справі за позовом ПАТ «Універ-
сал» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами
у їх відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

10.08.2016 року приблизно з 08.00 до 09.00 го-
дини на 21 км. Столичного Шосе міста Києва, біля
автобусної зупинки «Лісова» на пішохідному пере-
ході між групою пішоходів та мотоциклістом транс-
портного засобу «YAMAHA 125 UBR» сіро-чорного
кольору, державний номер АІ 4703 АА, стався кон-
флікт. Якщо хтось був очевидцем даного конфлікту
або володіє будь-якою інформацією щодо даної
події, прошу повідомити за номером: 099 453 19 56
Антон. Винагороду за надану інформацію гарантую.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як від-
повідачку Кару Віолу Василівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Марсельська, 13, кв. 47, у судове
засідання, що відбудеться 13 жовтня 2016 року о 10.00 го-
дині в приміщенні Суворовського районного суду за адре-
сою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зал
судових засідань № 15, у якому буде слухатись цивільна
справа за позовом Лукинюк Володимира Васильовича до
Кари Віоли Василівни про стягнення боргу. До зазначеного
часу відповідачці пропонується подати до суду заперечення
проти позову та відповідні докази. У разі неявки відпові-
дачки у судове засідання без поважних на те причин справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Відповідачу Дегтяренку Миколі Олександровичу, ад-
реса: АР Крим, пос. Совєтський, вул. Степна, 3, кв. 37 та
третій особі: Автономна некомерційна організація «Фонд
захисту вкладників», адреса: РФ, м. Москва, вул. Летні-
ковська, 10, стр. 4; АР Крим, м. Севастополь, вул. Сеня-
віна, 1, оф. 409, необхідно з’явитися 03.10.2016 р. о 12
год. 15 хв. до Дарницького районного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 114) для участі в судо-
вому засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ
«Креді агріколь банк» про визнання договору недійсним.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде роз-
глянуто по суті за наявними у справі матеріалами у його
відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача ПАТ «Хорольський молоконсервний комбінат
дитячих продуктів» по цивільній справі № 2/756/2180/16р.
за позовом Шестопал Любові Володимирівни до Публіч-
ного акціонерного товариства «Хорольський молоконсер-
вний комбінат дитячих продукт» про стягнення заробітної
плати та компенсацію за невикористану відпустку, невип-
лаченої при звільненні працівника, розгляд якої призна-
чено 28.09.2016 на 09.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 27,
суддя Богдан О. О.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності
представника відповідача.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає від-
повідача Усатюка Сергія Олександровича, який проживає за
адресою: вул. Миру, буд.47-а, с.Благодатне, Амвросіївський
район, Донецька область, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеук-
раїнський Банк Розвитку» до Усатюка Сергія Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03 жовтня 2016 року о 13.30
годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м.
Оріхів, вул. Першотравнева,23, під головуванням судді Шуд-
рика А. А., кабінет №10.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за його
відсутності.

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про
стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться:

04.10.2016 року
11:00 Салій Світлана Іванівна (цивільна справа

433/1205/16-ц)
11:20 Юров Юрій Павлович (цивільна справа

433/1207/16-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Суський О. І.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11, каб. 16) викликає Голосова Артема
Олександровича як відповідача в судове засідання,
яке відбудеться 28 вересня 2016 року о 10-00 год.
по справі за позовом Співака Олександра Вікторо-
вича до Голосова Артема Олександровича про усу-
нення перешкод в користуванні житловим
приміщенням.

Суддя Л. В. Лузан

Скадовський районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання як відповідача на
06.10.2016 року на 08:00 год. Арзоян Карена Суре-
новича, 05.11.1983 року народження, останнє відоме
місце проживання: вул. Артема, 101, м. Скадовськ
Херсонської області, у цивільній справі за позовом
Шахмарян Аннетти Араратівни до Арзоян Карена Су-
реновича про розірвання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання відповідача Ар-
зоян Карена Суреновича справу буде розглянуто за
його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни за наявними в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський 

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Європейська, 7, каб. № 53) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 10.10.2016 року о 14 год. 00
хв. в каб. № 53, відповідача Мельника В. В. у цивіль-
ній справі № 333/2933/16-ц за позовом Сидоренко
М. С. до Мельника В. В. про зняття арешту. У разі не-
явки у судове засідання відповідача, справа буде
розглянута за його відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя В. Б. Кулик

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання в якості відповідача Бал-
кова Володимира Володимировича, 04.07.1974 року на-
родження, останнє місце проживання якого: смт Корнин,
вул. Лисівська, 6 Попільнянського району Житомирської
області по справі зa позовом Публічного Акціонерного
Товариства КБ «ПриватБанк» до Балкова Володимира
Володимировича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться о 10.00 годині 27.10.2016 року в залі суду за
адресою: смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24 По-
пільнянського району Житомирської області. В разі не-
явки відповідача в судове засідання, справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Гайворонського
Олексія Анатолійовича, 09.10.1989 року народження, який проживає за ад-
ресою: вул. Заводська, 5, с. Червоносельське, Амвросіївський район, До-
нецька область, у судове засідання по цивільній справі № 323/2709/16-ц
(2/323/749/16) за позовом Гайворонської Катерини Євгенівни до Гайворон-
ського Олексія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 08.30 годині 27 вересня 2016 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Чумацька, 23,
під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду
справу може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Деснянський районний суд міста Чернігова викликає як відповідача
Гафта Романа Євгеновича, дата народження 12.07.1990, останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, вул. Освіти, 17/1, для участі в су-
довому розгляді по цивільній справі № 750/7377/16-ц (провадження 
№ 2/750/2219/16) за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України» до Гафта P. Є. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв.
під головуванням судді Супруна О. П. в приміщенні суду за адресою:
м. Чернігів, пр. Перемоги, 141, каб. 311.

Попереджаємо, що в разі неявки відповідача в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу
буде розглянуто за його відсутності.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Киященка
Юрія Олексійовича, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, вул. Каль-
ніцької, 5/57, Іванова Дмитра Івановича, який мешкає: Луганська область,
м. Антрацит, вул. Урицького, 10/15, Ткаченка Сергія Валентиновича, який
мешкає: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, 12а/32, як від-
повідачів, у судове засідання по цивільній справі № 431/3692/16-ц провад-
ження № 2/431/1140/16 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України»
до Киященка Ю. О., Іванова Д. І., Ткаченка С. В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 26.09.2016 р. о 14.30 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев
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Новопсковський районний суд Луганської області викликає Омельчук
Олега Ігоровича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1494/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Омельчука О. І.
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 03 жовтня 2016 року 
о 14-00 год. (резервна дата судового засідання — 07 жовтня 2016 року о
14-00 год.) в приміщенні Новопсковського 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 Ю. О. Бондар

Чигиринський районний суд Черкаської області повідомляє, що 26 вересня
2016 року о 08 год. 30 хв. в залі судових засідань за адресою: вул. Петра Доро-
шенка, 47, м. Чигирин Черкаської області, буде проводитись слухання цивільної
справи № 2/708/393/16 за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Гледенка Богдана Віталійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. В разі неявки в судове за-
сідання відповідача Гледенка Богдана Віталійовича, справа буде розглянута без
його участі.

Оголошення про виклик відповідача, відповідно до ст. 74 ЦПК України, вва-
жається належним повідомленням.

Суддя О. Г. Івахненко

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул.
Консульська, 64, м. Бердянськ, 10 жовтня 2016 року о 15-00 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі №310/5821/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до Тарасюка Антона
Сергійовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ви-
платою страхового відшкодування.

Суд викликає Тарасюка Антона Сергійовича як відповідача. Явка відпо-
відача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Кри-
воус Вадима Леонідовича, останнє відоме місце проживання: вул. Польова, 42,
м. Путивль, Сумська обл., у цивільній справі № 584/1059/16-ц, пр. 
№ 2/584/352/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Кривоус Вадима Леонідовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.10.2016 р. о 08-00 годині в залі суду за ад-
ресою: Сумська область, м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних
в ній доказів.

Суддя C. M. Токарєв

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає 
відповідача Прибуленко Сніжану Юріївну у цивільній справі 
№ 277/500/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Прибуленко
Сніжани Юріївни про стягнення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться о 09 годині 20 хвилин 06 жовтня 2016 року за адре-
сою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2. У
разі неявки судове засідання буде проведено за відсутності Прибу-
ленко С. Ю.

Суддя І. І. Дармограй

Приазовський районний суд викликає відповідача Гребенчука Віталія Мико-
лайовича, 17.09.1967 р.н., у судове засідання по цивільній справі 325/1036/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гребенчука Віталія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке призначено на 27.09.2016
року о 13 годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського районного
суду за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 25.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про день, час та місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа
може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Е. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Канівець Ігоря Ген-
надійовича, 16.11.1983 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
вул. Автозаводська, 41, кв. 111, як відповідача по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Канівець Ігоря Геннадійовича про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016 р. о 10
год. 45 хв. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.22. 

Суддя І. В. Белоконна

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 05 жовтня 2016 року о 10:30 годині в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд.
391, Панченка Олега Михайловича, зареєстрованого за адресою: За-
порізька область, В. Токмак, вул. Гагаріна, 6, як відповідача по ци-
вільній справі №329/514/16-ц зa позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Панченка Олега Михайловича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Згідно протоколу № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «Сігма Екс-
перт» від 09.09.2016 р. прийнято рішення щодо припинення Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Сігма Експерт» (08122, Київська
обл., с. Шпитьки, 1-й км. дороги Личанка-Горбовичі, буд. 1, оф.5, код
ЄДПРОУ 39274157) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.
Головою ліквідаційної комісії призначено Шимана Євгена Олексан-
дровича. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від
дня публікації даного оголошення.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 05 жовтня 2016 року о 09:30 годині в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), буд.
391, Костюка Миколу Михайловича, зареєстрованого за адресою: За-
порізька область, В. Токмак, вул. Травнева (Карла Маркса), 22, як від-
повідача по цивільній справі №329/507/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Костюка Миколи Михайловича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Н. М. Пода

Повістка про виклик
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна, 02.01.1957 року на-

родження, відповідно до ст.ст.134, 135, 323 КПК України викликається
на 10 год. 04 жовтня 2016 року до Хмельницького міськрайонного
суду (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб. 7, суддя Лунь Р. В.,
тел.0(382) 61-64-60), для проведення судового розгляду у криміналь-
ному провадженні №12015240000000010 за ч. 3 ст.368 КК України.
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст.138
КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст.139 КПК
України.

Гуляйпільський районний суд Запорізької області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2016 року об 11.30 годині
в приміщенні Гуляйпільського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Велика, 31, Котенко
Тетяну Володимирівну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька
обл., Гуляйпільський р-н, с. Гуляй Поле, вул. Привільна, буд. 13) в
якості відповідача по цивільній справі № 315/844/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Котенко Тетяни Володимирівни про стягнення
заборгованості.

Суддя Телегуз С. М.

Підозрюваний Принь Віталій Михайлович, 20.02.1952 року народ-
ження, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, кв. Луначарського, буд. 13, кв. 33, на підставі cт.cт.133, 135,
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 26.09.2016 року о 09 год.
00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Луганській області (Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, контактний телефон
слідчого: (099) 045-76-93) старшого слідчого Яковенка В. О. для до-
питу Вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження №22015130000000485 від 01.10.2015 за
ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України.

На виконанні у Солом’янському районному відділі державної виконавчої
служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві
знаходиться виконавче провадження ВП № 47805557 з примусового ви-
конання наказу Господарського суду м. Києва № 14/437-6/259-2012, вида-
ного 12.05.2015, про зобов’язання Товариство автолюбителів
«Автостоянка-17» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 22 літ. А,
код 22868584) звільнити земельну ділянку по вул. Народного Ополчення,
22-а в м. Києві та привести її у придатний для користування стан за власний
рахунок.

Ухвалою Господарського суду м. Києва № 14/437-6/259-2012 від
04.04.2016 змінено порядок виконання рішення суду - зобов’язання Това-
риство автолюбителів «Автостоянка-17» (03151, м. Київ, вул. Народного
Ополчення, 22 літ. А, код 22868584) звільнити земельну ділянку по вул.
Народного Ополчення, 22-а в м. Києві та привести її у придатний для ко-
ристування стан.

На підставі вище викладеного, керуючись Законом України «Про вико-
навче провадження», повідомляємо, що примусове виконання наказу Гос-
подарського суду м. Києва № 14/437-6/259-2012, виданого 12.05.2015, про
зобов’язання Товариство автолюбителів «Автостоянка-17» (03151, м. Київ,
вул. Народного Ополчення, 22 літ. А, код 22868584) звільнити земельну
ділянку по вул. Народного Ополчення, 22-а в м. Києві та привести її у при-
датний для користування стан призначено на 27.09.2016 о 06.00 год.

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон 
з реалізації труб, сітки неіржавіючої, спирту метилового, 

диетиленгліколю.
Аукціон відбудеться 05 жовтня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

Одінцова Л. А. (044-235-17-42), Шкляр Л. П. (044-234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена 

на офіційному веб-сайті Держрезерву України —
www.gosrezerv.gov.ua.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад 1 
ДЕКАНА СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ        

1 ст. 

ДЕКАНА ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ 
СТУДЕНТАМИ       

1 ст. 

ДИРЕКТОРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО  
МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ НМУ       

1 ст. 

ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 1 ст. 
ДИРЕКТОРА МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НМУ 1 ст. 
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР 
Патофізіології  1 ст. 
Анатомії людини  1 ст. 
Хірургії № 1  1 ст. 
Радіології та радіаційної медицини  0,5 ст. 
Україністики  1 ст. 
Хірургії № 4  1 ст. 
Офтальмології  1 ст. 
Гістології та ембріології  1 ст. 
Хірургії стоматологічного факультету  1 ст. 
Комунальної гігієни та екології людини  
з секцією гігієни дітей та підлітків        

0,25 

Фармакології 1 ст. 
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР 
Анатомії людини 1 ст. 
Філософії та соціології 2,5 ст. 
Хірургії № 4 1 ст. 
Радіології та радіаційної медицини 1 ст. 
Педіатрії № 1 0,75 ст. 
Інфекційних хвороб 2 ст. 
Нейрохірургії 2 ст. 
Урології 1 ст. 
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1,5 ст. 
Дерматології та венерології 1 ст. 
Дитячої хірургії 1 ст. 
Дитячих інфекційних хвороб        1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2        1 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2        1 ст. 
Хірургії стоматологічного факультету        1 ст. 
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології        5 ст. 
Фармакогнозії та ботаніки        1 ст. 
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст. 
Медичної та загальної хімії        1,5 ст. 
Медичної інформатики та комп’ ютерних  
технологій навчання        

1 ст. 

Ендокринології 1 ст. 
Фармакології 1 ст. 
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР 
Патофізіології        2 ст. 
Судової медицини та медичного права        2 ст. 
Внутрішньої медицини №1        0,5 ст. 
Внутрішньої медицини №3        1 ст. 
Оперативної хірургії і топографічної анатомії        1 ст. 
Хірургії № 4  1 ст. 
Внутрішньої медицини №2  2 ст. 
Урології  2 ст. 
Офтальмології  1 ст. 
Внутрішньої медицини №4 2 ст. 
Фтизіатрії та пульмонології        1 ст. 
Педіатрії № 2 2 ст. 
Комунальної гігієни та екології людини   
з секцією гігієни дітей та підлітків 

0,75 ст. 

Організації охорони здоров’ я та  
соціальної медицини 

1 ст. 

Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст. 
Терапевтичної стоматології        3 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії        3 ст. 
Ортопедичної стоматології        2 ст. 
Організації та економіки фармації        0,25 ст. 
Біології        1 ст. 
Медичної та загальної хімії         1 ст. 
Фармакології 2 ст. 
Фізіології  3 ст. 
Педіатрії № 5  2 ст. 
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ 
Філософії та соціології 0,5 ст. 
Латинської мови 1 ст. 
Медичної та загальної хімії 2 ст. 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
Україністики 3,5 ст. 
Іноземних мов 2 ст. 
Латинської мови 2 ст. 
Загальної та медичної психології та педагогіки 2 ст. 
Філософії та соціології 0,25 ст. 
Медичної інформатики та комп’ ютерних  
технологій навчання        

1 ст. 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР 
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної 
освіти 

1 ст. 

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР 
Стоматології 1 ст. 
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР 
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології 1 ст. 
Стоматології 1 ст. 

 
 Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі — місяць з дня публікації

оголошення. 
Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601 м .Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.
т. 234-60-74.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 23(196)-1 
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 29 вересня 2016 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 
1 481,000 т, ресурс жовтня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:
Позиція № 1: 61 лот, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 1281 т, транспортування автотранспортом. Газ вугле-
водневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 8 лотів,
обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 200 т, транспортування залізницею.  Стартова ціна за 1 тонну – 7 389,88
грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-
продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у жовтні 2016 року на умовах EXW франко-завод.
Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. По-
купці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі
на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію пла-
тіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену
особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,
44 А, оф. 8 та закінчується 28 вересня 2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ
«Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк»,
МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори
про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціа-
лізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна от-
римати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел.
+38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи
біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення
№23(196)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

29.09.2016 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №23(196)-2,

який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в 
одному 

лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова ціна 
за 1 тонну 
(без ПДВ), 

грн.

Стартова ціна 
за 1 тонну      

(з ПДВ), грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.      

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 8 6 158,23 7 389,88 184 747,00 200 1 477 976,00
залізницею: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва жовтень 
2016 р. Термін відвантаження  жовтень 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 16 6 158,23 7 389,88 147 797,60 320 2 364 761,60
автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва жовтень 
2016 р. Термін відвантаження  жовтень 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 19 6 158,23 7 389,88 147 797,60 380 2 808 154,40

автотранспортом: EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва жовтень 2016 р. Термін 
відвантаження  жовтень 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 19 6 158,23 7 389,88 147 797,60 380 2 808 154,40

автотранспортом: EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва жовтень 2016 р. Термін 
відвантаження  жовтень 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40

автотранспортом: EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 

жовтень 2016 р. Термін відвантаження  жовтень 
2016 р.

1 360

10 050 236,80

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 28.09.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +3   +8    +11 +16
Житомирська +3   +8    +11 +16
Чернігівська +2   +7      +9 +14
Сумська +2   +7      +9 +14
Закарпатська +3   +8    +14 +19
Рівненська +3   +8    +11 +16
Львівська +3   +8    +11 +16
Івано-Франківська +3   +8    +11 +16
Волинська +3   +8    +11 +16
Хмельницька +3   +8    +11 +16
Чернівецька +3   +8    +11 +16
Тернопільська +3   +8    +11 +16
Вінницька +3   +8    +11 +16

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7   +11  +16
Кіровоградська +3     +8   +12  +17
Полтавська +2     +7   +11  +16
Дніпропетровська +3     +8   +12  +17
Одеська +7   +12   +14  +19
Миколаївська +6   +11   +12  +17
Херсонська +7   +12   +13  +18
Запорізька +6   +11   +12  +17
Харківська +2     +7   +11  +16
Донецька +5   +10   +12  +17
Луганська +3     +8   +11  +16
Крим +6   +11   +14  +19
Київ +5     +7   +13  +15

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідачів Бай-
талова Грайра Григоровича, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Потьомкіна, 74-а, Байталову Юлію Валеріївну, останнє відоме
суду місце проживання: Донецька обл., м. Дружківка, вул. О. Кошового, 35-28,
по справі за позовом Державної іпотечної установи до Байталова Грайра Гри-
горовича, Байталової Юлії Валеріївни про стягнення заборгованості за догово-
ром про іпотечний кредит, в судове засідання, яке відбудеться 10 жовтня 2016
р. о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за від-
сутності відповідачів за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Запоріжжя зібрало
еліту ІТ-сфери

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

КРОК ДО ЄВРОПИ. Всеукраїнська конференція  IT-Forum 2016 —
це щорічний майданчик, який збирає фахівців, готових ділитися  до-
свідом. Нині з’їхалися програмісти з усієї України, щоб презентувати
свої проекти. Приміром,  ArtOS — це розроблений у Дніпрі програм-
ний комплекс управління артилерійським вогнем. Він створений на
базі української школи Noosphere Engineering School, яка співпрацює
зі Збройними  силами України. На виставці представлено дрони та
робототехніку, презентовано навчальні заклади, де отримують про-
фесію програміста.

Вітаючи інтелектуальне зібрання,  перший заступник голови Запо-
різької ОДА Дмитро Давтян підкреслив, що українські програмісти ві-
домі на весь світ, і треба зробити все, щоб наші таланти не покидали
Україну. В Запорізькій області, приміром,  планують реалізувати кіль-
ка проектів. Передовсім це електронний документообіг, необхідний
для всіх державних структур. Фахівці облдержадміністрації готові
сприяти розвитку IT-сфери, приділяти максимальну увагу, всіляко під-
тримувати програмістів.

Як повідомили організатори, в цьому році розширено тематику фо-
руму, яка включає IT-бізнес блок, блок маркетингу та WEB-потік. У
програмі — доповіді з автоматизації бізнес-процесів, IT-сервіси в роз-
дрібній торгівлі, проблеми розвитку регіональних контент-проектів і
шляхи їх розв’язання  на прикладі мережі міських сайтів CitySites, мо-
дернізація Укртелекому як бази для розвитку IT-сервісів в Україні. Зі
своїми доробками  приїхали фахівці з Німеччини та США.

IT-Forum 2016, у якому взяли участь 1974 фахівці, відбувся за фі-
нансової підтримки запорізької міської влади. Чиновники вважають
такі внески виправданими, бо мають амбітну мету — зробити Запо-
ріжжя ІТ-центром південного сходу України.

Дев’ятий Гогольфест, 
як Вавилон 
ДІЙСТВО. Тут представляють свої програми японські,
швейцарські, ізраїльські, нідерландські, польські, німецькі,
британські митці

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

Міжнародний фестиваль
сучасного мистецтва Го-

гольFest-2016 стартував у
Києві 16 вересня. Його підтри-
мало Міністерство культури,
Київська міськдержадмініс-
трація надала кошти на техніч-
не оснащення. Фест знову змі-
нив локацію — нарешті вдало.
Певна віддаленість компенсує
компактність майданчиків на
величезній території Арт-заво-
ду «Платформа», де створю-
ють «правильну атмосферу,
щоб талановиті відчували під-
тримку і натхнення». 

Тут знайдуть собі місце те-
атр, цирк, опера, медіа-арт,
хореографія, кіно. Функціону-
ватимуть книжковий ярмарок
і базар ширвжитку, виставкові
бокси «продажного» візуаль-
ного мистецтва і різноманіт-
ний гастрономічний ряд.

Щоб потрапити до цього
буйства для очей, вух, шлунка
та тіла загалом, треба пройти
чотири рамки з перевіркою
сумочок та наплічників. Але їх
виявилося замало. На від-
криття о 21 годині перед ка-
сою й рамками утворилися
30-метрові черги. І цікавих не
ставало менше — суцільна
вервечка тяглася від метро
«Лісова». 

Над входом графічний по-
ртрет Гоголя. На стінах цехів
яскраві сюрреалістичні мура-
ли. Серед натовпу бродять мі-
ми в чорному та в масках Гого-
ля. Впадає в око дисонанс між
викоханою стриженою травич-
кою з м’якими безформними
кріслами, дерев’яними гойдал-
ками і простими гамаками й
облупленими доремонт ними
цехами з чистою підлогою. За-
галом цьогорічний Фест —
майдан контрастів із цін та оці-
нок, такий собі базар креативу
— від визнаних творів до ви-
требеньок ситого соціуму, яко-
му не до війни. 

Владислав Троїцький пози-
ціонує себе як засновник фес-
ту і режисер знакових про-
грам, у яких він досліджує міф
про Вавилон. Митець, який
працює в європейських краї-
нах і відмовився від постано-
вок у Росії, актуалізує тему
про стовпотворіння народів і
можливу катастрофу: «Чи
можна подолати цей фаталізм
у нашій країні й світі зага-
лом?». Він радить «іронічно
ставитися до чогось поганого,
і таким чином знімати з себе
печатку жертви». 

Гогольфесту виявилося тіс-
но в означених 10 днях. Вже
15 вересня показали найкра-
щу вільнюську виставу 2010
року «На дні». На відкритті
відбулася київська прем’єра
хореодрами «Близькість», яка

присвячена померлій дружині
північноірландського режисе-
ра. Історію втілила молдав-
ська трупа Voices. 

О 22-й відкриття спецпроек-
ту «Химери при надії». 16
скульпторів «плодили синте-
тичні символи та знаки, які
відбивають уявлення про кон-
центрат надсили». Зокрема
Василь Тарнавський у «Діало-
гах» — наочний символ заліз-
ного спілкування за столиком.
У «Поширенні» дует скульп -
торів об’єднав два поверхи це-
ху плетивом зі скотчу. Єгор Зі-
гура представив «Колос, що
пробуджується». 

Та глядачі сипали на пер-
форменс Влада Троїцького
«Шоу В.». На головній сцені —
чотири майданчики і поліекра-
ни — режисер поєднав музи-
ку, цирк, оперу, медіа-арт і
виступ своїх «дочок «Даху» —
Dakh Daughters — з новою
програмою. Дівчата в яскра-
вих париках, як завжди зі
струнними та смичковими, по-
рвали площу з тисячним на-
товпом напередодні європей-
ських гастролей. 

У фіналі відкриття під суп-
ровід 50 барабанів спалюють
триметрового ідола, який
 уособлює негатив у кожному з
нас. 

Завершило перший офіцій-
ний день відкриття виставки
«2036. Продажне мистецтво»
під гаслом «Гогольфест зни-
щує час». 

«Мистецтво знижує спілку-
вання з людьми» — накресле-
но на аркуші в коридорі до
«Продажного». До виставки
на 3 000 квадратних метрів
веде лаз в огорожі. В боксах
виставлені зірки українського
сучасного живопису і почат-
ківці. Профспілка художників з

Андріївського узвозу в повно-
му складі та картини Владис-
лава Шерешевського, Михай-
ла Демцю... Найдорожча ро-
бота з відомих мені коштує 8
тисяч доларів. Цікава мозаїка
з фарбованого скла тіффані
— репродукція «Демона» Вру-
беля коштує 2 тисячі доларів. 

Дев’ятий Гогольфест має
перенасичене наповнення. За-
цікавлює освітня програма
щодо створення, менеджмен-
ту та оцінки сучасного культур-
ного продукту. В першій поло-
вині дня діє творча дитяча про-
грама від «нульового віку». 

На фестивалі міцна теат-
ральна програма. Проект «Ли-
товський фокус» на чолі з хед-
лайнером Вільнюським мі-
ським театром Оскараса Кор-
шуноваса привіз ще й «Остан-
ню стрічку Крепа» нобеліата
Беккета з Юозасом Будрайті-
сом, який 20 років виношував
ідею вистави. Інтригує опера
для 10 касирок супермаркету
від «Операманії». Кілька вис-
тав відбудеться у межах «Те-
атру переселенця». 

Насичена хореографічна
програма з андеграундом, що
постав мейнстримом. Центро-
вим буде «Козар данс театр»
на чолі з суперфіналістом те-
лешоу Василем Козаром. 

Академічна музика, поєдна-
на з автентичним українським
співом, зазвучить у звичайно-
му бункері. Творча майстерня
Мирослави Которович підго-
тувала новий перформенс. А
на центральному майданчику
планують виступ «Бумбокса». 

Найширше увійшли в тло
фестивалю візуальні роботи:
картини, скульптури, інсталя-
ції та фото. Найтитулованіший
з авторів 78-річний Борис Ми-
хайлов зробив собі ім’я на За-

ході, розглядаючи впритул і
зверхньо роздягнені радян-
ську людину. 

Кінопрограма діє в трьох кі-
нозалах. На 25 вересня при-
значено прем’єру «Моя бабуся
Фанні Каплан» Олени
Дем’яненко за участю М. Сла-
бошпицького. В програмі «Кі-
ноклас» акцент зроблено на
продюсування і створення
фільму — від сценарію до ро-
боти режисера з актором. 

Пафосна червона доріжка
веде крізь «Кураж базар». Се-
ред 350 продавців узрів тра-
весті Монро, який продавав за
150 гривень свою книгу «Хо-
рошо, что я не баба». Як пер-
сонаж вписується у формат
базару? «Усе, що діє в Україні,
— мій формат. Я проти фор-
мату як такого. Його вигадали
ті, хто ділить людей». — «Чо-
му книга російською?» — «Як
тільки в Раді приймуть закон,
що наше телебачення повин-
но перейти на українську, я
теж перейду». 

Від барахла і антикваріату
до нових дизайнерських роз-
робок. Величезна пропозиція
платівок від 1957 року, м’які іг-
рашки, парфумерія, посуд. І,
звісно, одяг. Представлені ці-
каві світильники, зокрема ку-
боподібні дерев’яні з вільхи,
обробленої льняною олією, від
900 гривень. Люстри з карка-
сом із гвіздків початку ХХ сто-
ліття та класичними лампами
Едісона від 1000 гривень. 

Загалом ГогольФест став
занадто… ціновим, наче нама-
гається сподобатися тим, хто
розкидається грошима. Та ор-
ганізатори розщедрилися на
гнучкі знижки. Вхід на відкрит-
тя коштував 150 гривень. В
окремі дні — від 25. Дітям і
пенсіонерам безкоштовно. 

оголошення

У проекті «Литовський фокус» актор Юозас Будрайтіс, відомий широкій публіці  
за стрічками «Даунхаус», «Ніхто не хотів помирати», «Колекціонер», зіграв у виставі
одного з найяскравіших  європейських театральних режиссерів Оскараса Коршуноваса
«Остання стрічка Креппа»
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