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Підприємства-боржники 
мають виконати податкові зобов’язання
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. ДФС попереджає, що передовсім потрібно закрити 
платежі з ренти, видобутку вуглеводнів, вугілля

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд передбачив у проек-
ті закону «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» 

збільшення соціальних стан-
дартів на 10% та видатків на 
пріоритетні сфери. Про готов-
ність Кабінету Міністрів підви-
щувати фінансування заявив у 
перші хвилини заходу Прем’єр-

міністр Володимир Гройсман. 
Він пообіцяв використовувати 
будь-які можливості, аби й по-
запланово підвищувати ці по-
казники. «Ми закладаємо те, 
що нині можливо, але все інше 

залежатиме від економічного 
зростання», — пояснив Прем’єр. 

Опісля він закликав народ-
них депутатів вносити уряду 
пропозиції щодо проекту ко-
шторису країни, а міністрів — 

брати участь у всіх засіданнях 
комітетів парламенту, обгово-
рювати бюджетні показники з 
представниками проф-
спілок та експертного се-
редовища.

Глава Національної поліції про підвищення 
відповідальності за скоєні правопорушення 
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Контрактники 
поповнюють лави ЗСУ

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Із початку року контракт зі Збройни-
ми силами України підписало майже 53 тисячі військовослужбов-
ців, із яких понад 6 тисяч — офіцери. Процес поповнення лав ЗСУ 
триває й надалі. Ще кілька тисяч громадян пройшли відповідний 
добір та укладуть контракт після проходження необхідного курсу 
підготовки. Таку інформацію повідомив на брифінгу речник Мініс-
терства оборони Олексій Чернобай. Тобто щомісяця до армії при-
ходять близько шести тисяч військовослужбовців.

Під час комплектування військових частин контрактниками 
пріоритет надають посадам молодших командирів, бойовим 
посадам у складі екіпажу та обслуги, іншим посадам, які ви-
значають бойову спроможність підрозділів, повідомляє УНІАН.

На сьогодні службу у військовому резерві ЗСУ проходять по-
над 85 тисяч громадян. Розпочали масштабні тактичні навчан-
ня з бойовою стрільбою військовослужбовців, які входять до 
складу оперативного резерву першої черги. Це стало логічним 
продовженням зборів резервістів, які відбулися на базі 9 бри-
гад ЗСУ за участю понад 8 тисяч осіб.
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ЦИТАТА ДНЯ

ХАТІЯ ДЕКАНОІДЗЕ:

ЦИФРА ДНЯ

475 млрд грн   
становили надходження до зведеного 

бюджету України у січні—серпні. 
Це на 110 млрд грн більше, 

ніж торік за аналогічний період 

«Зміни до 
законодавства 

будуть серйозними. 
Я ініціюватиму 

збільшення терміну 
затримання 

за хуліганство».

Держава допоможе 
сплатити комірне

ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва 
на 2016—2020 роки»

Нестача державного 
фінансування може 
призвести до повного 
знищення лісової 
галузі Миколаївщини

ГОСТРА ТЕМА

ПРЯМА ЛІНІЯ «УК». Алгоритм подачі документів 
на призначення субсидії спрощують 35
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Повістка про виклик 
Підозрюваний громадянин Російської Федерації

Устінов Федір Вікторович, 12.05.1983 р.н., відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається о 15 год. 00 хв. 01 жовтня 2016 року
до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Дмит-
рука В.В. у каб. 443 за адресою: м. Київ, пров. Ас-
кольдів, 3А (тел. 044-281-51-68) для проведення
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22014000000000496 від 28.10.14 за ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приват Банк» до Карпової Яни Юріївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Карпова Яна Юріївна, проживає за
адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Оборони,
буд. 19, кв. 28, викликається в судове засідання, призначене
на 10 год. 00 хв. 11.10.2016 р. до суду, каб. №213, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. За
інших обставин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк»
до Гехт Наталі Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Гехт Наталя Володимирівна, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ве-
села, буд. 5, викликається в судове засідання, призначене об 11
год. 00 хв. 11.10.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Сердюкова Артема Олександровича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Сердю-
ков Артем Олександрович (зареєстрований за адресою:
83110, м. Донецьк, вул. Проекторна, 2-А/63) виклика-
ється на 30 вересня 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 О. Г. Геря

Згідно з протоколом № 7 Загальних зборів учас-
ників TOВ «Агропромімпекс Україна» від 22.09.2016 р.
прийнято рішення щодо припинення Товариства з
обмеженою відповідальністю «Агропромімпекс Ук-
раїна» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, буд. 14, каб. 306, код ЄДРПОУ
38636186) шляхом його ліквідації у добровільному
порядку. Головою ліквідаційної комісії призначено
Шимана Євгена Олександровича. Заяви кредиторів
приймаються протягом двох місяців від дня публі-
кації даного оголошення.

Згідно з протоколом № 04 Позачергових Загаль-
них зборів учасників ТОВ «Баден Торг» від
22.09.2016 р. прийнято рішення щодо припинення
Товариства з обмеженою відповідальністю «Баден
Торг» (08131, Київська обл., с. Софіївська Борща-
гівка, вул. Садова, буд 16, код ЄДРПОУ 39373361)
шляхом його ліквідації у добровільному порядку. Го-
ловою ліквідаційної комісії призначено Івченка Ан-
дрія Володимировича. Заяви кредиторів
приймаються протягом двох місяців від дня публі-
кації даного оголошення.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Зябрева Юрія Івановича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Зябрев Юрій Івано-
вич (зареєстрований за адресою: м. Дзержинськ, с. Кі-
рове, вул. Бетховена, 25) викликається на 30 вересня
2016 року на 08.50 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 О. Г. Геря

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Жарко Сергій Олександрович,

19.01.1982 р.н., що проживає за адресою: АР Крим,
Чорноморський район, с. Оленівка, в/ч А1863 відпо-
відно до вимог статей 133, 135 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 30.09.2016 до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: 
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-
23-57) для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42016020420000080 за
підозрою вас у вчиненні злочинів, передбачених ч.
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення судді

Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Звільнити ГАЙДУК Світлану Володимирівну з посади судді Шевченківського
районного суду міста Києва у зв’язку з порушенням присяги судді.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 вересня 2016 року
№ 408/2016

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення суддів

Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Звільнити з посад:
суддю Голосіївського районного суду міста Києва

ФРОЛОВА Максима Олександровича — у зв’язку з порушенням присяги судді;
суддю Шевченківського районного суду міста Києва

ГРИНЬКОВСЬКУ Наталію Юріївну — у зв’язку з порушенням присяги судді.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 вересня 2016 року
№ 409/2016

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити строком на п’ять років у місцевих загальних судах на посади:
судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області 

ВІТЕРА Ігоря Романовича;
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 

СМІТЮХА Вадима Миколайовича;
судді Старовижівського районного суду Волинської області 

НАЗАРУКА Олександра Володимировича;
судді Васильківського районного суду Дніпропетровської області 

БИТЯКА Ігоря Григоровича;
судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області 

ГУСЕЙНОВА Кімала Анатолійовича;
судді Межівського районного суду Дніпропетровської області 

ЮР’ЄВА Олександра Юрійовича;
суддів Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області: 

ГУКОВУ Руслану Михайлівну, 
МАЛАШИНУ Юлію Богданівну;
судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області 

ЗІНЧЕНКО Анну Сергіївну;
судді Покровського районного суду Дніпропетровської області

ЄДАМЕНКО Ірину Віталіївну;
судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області
МАТІЯШ Софію Костянтинівну;

судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області
КАЩУКА Дениса Анатолійовича;

судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області
СОЛОДОВНИК Ірину Сергіївну;

судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області
ЗУБІЙ Альону Василівну;

судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська
ІСАЄВУ Діану Аркадіївну;

судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська
КНИШ Аллу Володимирівну;

судді Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області

МАСЛОВА Дениса Вячеславовича;
суддів Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області:
ГІДУ Ольгу Сергіївну,
НІКОЛЕНКО Дар’ю Миколаївну;

суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області:

КОЗЛОВА Юрія Володимировича,
ЧОРНОГО Ігоря Ярославовича;

суддів Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області:

АЛЕКСЄЄВА Олексія Володимировича,
НЕСТЕРЕНКА Олексія Михайловича;

суддів Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області:

ГРИНЯ Назара Григоровича,
КІСЕРУ Лілію Ігорівну;

судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

СИДОРАКА Василя Володимировича;
судді Великоновосілківського районного суду Донецької області

ФИСУН Ларису Станіславівну;
судді Дзержинського міського суду Донецької області

ТКАЧ Ганну Василівну;
судді Дружківського міського суду Донецької області

ЛОПАТКО Наталю Валеріївну;
суддів Красноармійського міськрайонного суду Донецької області:

БОРОДАВКУ Катерину Павлівну,
ВАРИБРУСА Вадима Анатолійовича;

суддів Селидівського міського суду Донецької області:
КОЛІЩУК Зоряну Миколаївну,
ПЕРЕЯСЛОВСЬКУ Юлію Анатоліївну;
судді Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області

Д’ЯЧЕНКА Дмитра Олександровича;
судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області

НЕВМЕРЖИЦЬКУ Олену Андріївну;
судді Любарського районного суду Житомирської області

ГУЦАЛА Павла Івановича;
судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області
НАГОРНЮКА Юрія Володимировича;

судді Овруцького районного суду Житомирської області
СКІТНЕВСЬКУ Олену Максимівну;

судді Богунського районного суду міста Житомира
ГУМЕН Наталію Вікторівну;

суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області:
ВАЛІГУРСЬКОГО Геннадія Юрійовича,
ХОДЬКА Вадима Миколайовича;

судді Пологівського районного суду Запорізької області
КАРЕТНИК Юлію Миколаївну;

суддів Розівського районного суду Запорізької області:
АНТІПОВУ Тетяну Анатоліївну,
ЗАВІНОВСЬКУ Аллу Павлівну;

судді Токмацького районного суду Запорізької області
КОВАЛЕНКА Павла Леонідовича;

судді Чернігівського районного суду Запорізької області
ПРОЦЕНКО Анну Миколаївну;

судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя
КРУГЛІКОВУ Аллу Вікторівну;

судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя
МАРКО Ярославу Романівну;

судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області
БУЧИНСЬКОГО Андрія Богдановича;

судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області
МАКСИМІВА Ігоря Володимировича;

судді Володарського районного суду Київської області
МАКАРЕНКО Людмилу Анатоліївну;

судді Вільшанського районного суду Кіровоградської області
ПАВЕЛКА Дениса Юрійовича;

судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області
ЧЕРНЮК Світлану Олександрівну;

судді Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області
ТЬОРА Євгенія Миколайовича;

судді Новгородківського районного суду Кіровоградської області
РЕВУСА Олега Ігоровича;

судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області
КОЛІУШ Галину Вадимівну;

судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області
ШУЛІКУ Олександру Олександрівну;

судді Устинівського районного суду Кіровоградської області
АТАМАНОВУ Світлану Юріївну;

судді Ленінського районного суду міста Кіровограда
ЯКОВЛЕВА Дениса Леонідовича;

судді Кремінського районного суду Луганської області
ТЕСЛЕНКО Ірину Олександрівну;

судді Лисичанського міського суду Луганської області
КОВАЛЕНКО Наталію Вікторівну;

суддів Рубіжанського міського суду Луганської області:
КОБЗАРЯ Юрія Юрійовича,
РОМАНОВСЬКОГО Євгенія Олеговича;

судді Золочівського районного суду Львівської області
ПИЛИП’ЯКА Петра Володимировича;

суддів Яворівського районного суду Львівської області:
КАРПИН Ірину Миколаївну,
КОНДРАТЬЄВУ Наталію Анатоліївну;

суддів Арбузинського районного суду Миколаївської області:
ДОГАРЄВУ Ірину Олегівну,
ЯВІЦУ Ірину Василівну;

судді Казанківського районного суду Миколаївської області
ТОМАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича;

судді Новобузького районного суду Миколаївської області
ЦІПИВКО Ірину Ігорівну;

суддів Арцизького районного суду Одеської області:
ВАРГАРАКІ Сергія Михайловича,
ЧЕРЕВАТУ Вероніку Іванівну;

судді Кілійського районного суду Одеської області
МАНЖОС Наталію Володимирівну;

судді Миколаївського районного суду Одеської області
МЕДВЄДЄВУ Олену Геннадіївну;

судді Гребінківського районного суду Полтавської області
ШЕВЧЕНКО Віру Миколаївну;

судді Чорнухинського районного суду Полтавської області
ГЛУЩЕНКО Наталію Миколаївну;

судді Чутівського районного суду Полтавської області
МИХАЙЛЮК Олену Ігорівну;

судді Октябрського районного суду міста Полтави
ГАЛЬОНКІНУ Юлію Сергіївну;

судді Зарічненського районного суду Рівненської області
ДІДИКА Андрія Володимировича;

судді Здолбунівського районного суду Рівненської області
ЧОРНОГО Ігоря Анатолійовича;

судді Корецького районного суду Рівненської області
ОПРИШКА Петра Зіновійовича;

судді Костопільського районного суду Рівненської області
ЛЕВЧУК Віту Віталіївну;

судді Кузнецовського міського суду Рівненської області
МАНУЛЯКА Юрія Васильовича;

судді Недригайлівського районного суду Сумської області
ПЕТЕН Яну Леонідівну;

судді Роменського міськрайонного суду Сумської області
МАШИНУ Інну Миколаївну;

судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області
КУРБАНОВУ Альфію Рауфівну;

судді Ямпільського районного суду Сумської області
БОНДАРЧУКА Ярослава Петровича;

судді Балаклійського районного суду Харківської області
ХРАМЦОВА Валерія Борисовича;

судді Білозерського районного суду Херсонської області
РИБАС Аллу Вікторівну;

судді Голопристанського районного суду Херсонської області
ДАНИЛЕВСЬКОГО Максима Анатолійовича;

судді Чаплинського районного суду Херсонської області
ПИЛИПЕНКО Ірину Олександрівну;

судді Ізяславського районного суду Хмельницької області
ТРАСКОВСЬКОГО Сергія Леонідовича;

судді Новоушицького районного суду Хмельницької області
ПОЛЬОВУ Вікторію Євгенівну;

судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області
ШЕВЧУКА Василя Володимировича;

суддів Чемеровецького районного суду Хмельницької області:
ГОРОБЕЦЬ Наталію Олександрівну,
КУЛЄБЯКІНА Вадима Олександровича;

судді Катеринопільського районного суду Черкаської області
КОШІЛЬ Наталію Михайлівну;

судді Лисянського районного суду Черкаської області
ЯЦЕНКО Ганну Миколаївну;

судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області
ОПАЛИНСЬКУ Ольгу Петрівну;

судді Черкаського районного суду Черкаської області
БАЛАБАН Валентину Георгіївну;

судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області
ЧУБАЯ Володимира Вікторовича;

судді Соснівського районного суду міста Черкас
ПЕРЕСУНЬКА Ярослава Володимировича;

судді Хотинського районного суду Чернівецької області
ГУРАЛЬ Лілію Леонідівну;

судді Ріпкинського районного суду Чернігівської області
ЯХНО Юлію Леонідівну.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
24 вересня 2016 року
№ 410/2016

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Черепні
Олени Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі: Черепня Олена Петрівна, проживає за адресою:
84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 40, кв. 46, ви-
кликається в судове засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 11.10.2016
р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов та відпо-
відні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідача по справі № 408/6008/16-ц (2/408/1247/16)
за позовом Брудер Олександра Борисовича до Брудер Єв-
генії Сергіївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30.09.2016 року о 13 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Булгакова Г. В.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідача по справі №408/6030/16-ц (2/408/1256/16) за
позовом Подопригора Ларіна Сергійовича до Подопригори
Ірини Костянтинівни про зменшення розміру аліментів на
утримання дітей.

Судове засідання відбудеться 30.09.2016 року о 13 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Булгакова Г. В.

Документ 

«Судновий білет»

на бот УХД-0201-К 

1961 року побудови 

вважати недійсним

у зв’язку з втратою.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Грачової Валерії Володимирівни
про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі 219/6105/2016-ц Грачова Валерія Во-
лодимирівна, 03 вересня 1994 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Чайковського, буд. 22, кв. 50, викликається на 04 жов-
тня 2016 року на 09 годину 40 хвилин до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Відповідно до ухвали Солом’янського районного суду
м. Києва від 18 серпня 2016 року по справі 
№ 760/22058/15-ц викликається держатель втраченого
простого векселя серії АА №2698004, номінальною вар-
тістю 11 638 003,20 грн. (одинадцять мільйонів шістсот
тридцять вісім тисяч три грн. 20 коп.), складеного у 
м. Київ 28 лютого 2013 року зі строком платежу 28 лю-
того 2018 року в АБ «Експрес-Банк», МФО 322959, 
м. Київ, векселедавцем є Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Виробничо-будівельна компанія «Стелс»
(код ЄДРПОУ 33749229, місцезнаходження: 03151, 
м. Київ, Солом’янський район, вул. Народного Опол-
чення, будинок 7 «а»), першим векселедержателем – То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Агроком» (код
ЄДРПОУ 30615677, місцезнаходження: 09100, Київська
обл., місто Біла Церква, СКВИРСЬКЕ ШОСЕ, будинок 192
«В»), другий векселедержатель – Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Віртуал» (код ЄДРПОУ 31321890,
місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул.
Пролетарська, буд. 71).

Запропонувати держателю векселя повідомити Со-
лом’янський районний суд м. Києва (03113, м. Київ, вул.
Полковника Шутова, 1) у тримісячний строк з дня пуб-
лікації про виклик про свої права на вексель.

Заборонити здійснювати будь-які операції з втраче-
ним векселем серії АА № 2698004, номінальною вар-
тістю 11 638 003,20 грн, виданого Товариством з
обмеженою відповідальністю «Виробничо-будівельна
компанія «Стелс».

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/3464/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Вознюка Олексія Володимировича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 10.10.2016 р. о 15 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153) 
3-55-31.

Суд викликає Вознюка Олексія Володимировича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знахо-
диться цивільна справа № 310/3504/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Кондратюка Олексія Петровича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 10.10.2016 р. о 15 годині 00
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Кондратюка Олексія Петровича як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Борзенко Вікторії Владиславівни
про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі 219/6993/2016-ц Борзенко Вікторія
Владиславівна, 28 січня 1967 року народження, проживає за ад-
ресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Єна-
кієве, пр. Металургів, буд. 41, кв. 4, викликається на 04 жовтня
2016 року на 09 годину 20 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської об-
ласті викликає Гаркало Ярослава Степановича (який
знятий з адреси реєстрації 02.11.2015 р. та вибув у
м. Стрий) у судове засідання як відповідача за позо-
вом AT «Дельта банк» до Гаркало Я.С. про стягнення
заборгованості, яке відбудеться о 10-00 год.
01.11.2016 року за адресою: Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Війтівська Гора, 39. Суддя Нагірна О. Б.

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського 18а, викликає Рибака
Олександра Михайловича у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Петрівного Володимира
Олексійовича до Рибака Олександра Михайловича
про встановлення факту сплати грошових коштів за
кредитним договором та стягнення грошових кош-
тів, яке призначене на 09.00 годину 13 жовтня 2016
року (суддя Демидова С. О.). У випадку неявки від-
повідача справу буде розглянуто у заочному по-
рядку.

В Апеляційному суді Кіровоградської області (25006,
м. Кропивницький, вул. В.Пермська, 2) 13 жовтня 2016
року об 11 год. 00 хв. відбудеться розгляд апеляційної
скарги приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Саламандра-Україна» на рішення Світловод-
ського міськрайонного суду Кіровоградської області від
27 квітня 2016 року у цивільній справі за позовом Тре-
петуна Юрія Анатолійовича до Тімофєєва Сергія Валері-
йовича, приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Саламандра-Україна», третя особа на стороні
позивача Трепетун Денис Юрійович про стягнення мате-
ріальної та моральної шкоди внаслідок ДТП.

У зв’язку з розглядом зазначеної справи викликаємо
у судове засідання Тімофєєва Сергія Валерійовича, 1958
року народження, останнє місце його проживання: пров.
Карпатський, 12, м. Кропивницький, 25011.

Суддя О. В. Гайсюк

Національна Спілка кінематографістів

України 
повідомляє, що 25 жовтня 2016 року в Будинку

кіно (Київ, вул. Саксаганського, 6) 
відбудеться позачерговий з’їзд НСКУ 

з порядком денним:
1. Затвердження змін і доповнень до Статуту

НСКУ.
2.  Звіт Правління НСКУ.
3. Звіт Контрольно-ревізійної комісії.
4. Вибори голови НСКУ, голови КРК, Правління

НСКУ, Контрольно-ревізійної комісії.
Відкриття з’їзду 25 жовтня о 10 годині.

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 20 жовтня 2016 року о 16 го-
дині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт
Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсон-
ської області відбудеться судовий розгляд по ци-
вільній справі № 652/354/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Вурсової Євдокії Василівни про
стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викли-
кається відповідач Вурсова Євдокія Василівна,
23.05.1962 року народження. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання або визнання причини не-
явки неповажною, справа може бути розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів в су-
дове засідання:

1. Сомкіна Ірина Олександрівна, 28.07.1971 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2614118826, по цивільній справі 
№ 426/3452/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Сом-
кіної Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 07.10.2016 року о 10-15 год.

2. Лаврухіна Людмила Михайлівна, 02.09.1961 р.н.,
ідентифікаційний номер: 2252512429, по цивільній
справі № 426/3435/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк»
до Лаврухіної Людмили Михайлівни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 07.10.2016 року о 10-00
год.

3. Коваленко Олена Миколаївна, 20.09.1966 р.н., іден-
тифікаційний номер: 2436911961, по цивільній справі 
№ 426/3431/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Ко-
валенко Олени Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що відбудеться
07.10.2016 року о 09-15 год.

4. Фомін Кирило Михайлович, 26.03.1987 р.н., іден-
тифікаційний номер: 3186107776, по цивільній справі 
№ 426/5651/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Фо-
міна Кирила Михайловича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 06.10.2016
року о 10-55 год.

5. Таравков Олексій Миколайович, 12.11.1975 р.н.,
ідентифікаційний номер: 2770914074, по цивільній
справі № 426/1880/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк»
до Таравкова Олексія Миколайовича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 05.10.2016 року о 09-25
год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/422/16-ц за позовом Олійника
Станіслава Євгенійовича до Приватного акціонерного то-
вариства «Голованівське АТП 13539» про стягнення ком-
пенсації за затримку виплати заробітної плати. Судовий
розгляд справи призначений на 19 жовтня 2016 року на
15 год. 30 хв. у Голованівському районному суді за ад-
ресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539» —
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки представника
відповідача до суду та неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленям заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Смичковську Лідію Іванівну, 30.05.1954 року
народження, що 10 жовтня 2016 року о 15 годині 00 хвилин
в залі судового засідання Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна,
вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А, відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі № 511/1587/16-ц, про-
вадження № 2/511/743/16, за позовом Публічного
Акціонерного Товариства «Всеукраїнський Акціонерний
Банк» до Смичковської Лідії Іванівни про стягнення забор-
гованості по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу
Смичковській Лідії Іванівні подати пояснення, заперечення
та усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача Смичковської Лідії Іва-
нівни або його представника за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова

Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання Шахгелдієва Ельшана
Раміз огли як відповідача по цивільній справі 
№ 651/323/16-ц за позовом Шахгелдієвої Лариси Воло-
димирівни до Шахгелдієва Ельшана Раміз огли про ро-
зірвання шлюбу на 10.10.2016 року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Вер-
хньорогачицького району Херсонської області, суддя 
Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причину неявки Шахгелдієва
Ельшана Раміз огли, повідомленого належним чином,
або причину буде визнано судом неповажною — суд ви-
рішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів
(у заочному порядку).

Ладижинський міський суд Вінницької області викликає Самка Василя
Івановича, 25.05.1982 року народження, для участі у судовому розгляді як
відповідача у справі № 129/3271/15-ц за позовом Климика Петра Дмитро-
вича, Присяжнюка Олега Васильовича до Данилюка Степана Степановича,
Самка Василя Івановича, Тарасенка Руслана Анатолійовича про визнання
загальних зборів співвласників майнових паїв КСП «Колос» с. Куна непра-
вомочними, визнання недійсними рішення загальних зборів.

Судове засідання відбудеться 18.10.2016 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні Ладижинського міського суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Ладижин, вул. Енергетиків, 13, тел.((04343) 6-03-66).

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглядатися
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя О. М. Корнієнко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці

за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань №13, 03.10.2016
року о 15.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні по обвинуваченню Поповича Сергія Геннадійовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій Генна-
дійович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Перемоги, 55а, кв. 71.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Іванченка Я. М., суддів Гайду Г. В., Прокопчук А. В.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області,
смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/549/16-ц за позовом Тка-
чука Михайла Юрійовича до Приватного акціонерного товариства «Голованівське
АТП 13539» про стягнення компенсації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 19 жовтня 2016 року на 15 год. 45
хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного акціонерного товарис-
тва «Голованівське АТП 13539» — Кравченка Сергія Вікторовича у судове за-
сідання як представника відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки представника відповідача до
суду та неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за на-
явними у справі доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Мі-
щака Сергія Федоровича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі
Міщак Сергій Федорович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Нестерова, будинок № 107, квартира № 5, виклика-
ється на 04 жовтня 2016 року об 11 годині 00 хвилин до Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 12, 28.10.2016 року
о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Марасанова Юрія Володимировича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Марасанов Юрій Володи-
мирович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія,
вул. 5 Авіагородок, 30.

Явка учасників процесу обов’язкова. У разі неможливості з’явитися до суду,
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Бер-
нади Є. В., суддів Гайду Г. В., Луценко Л. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 12, 08.11.2016 року
о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Джамілова Айдера Шевкетовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Джамілов Айдер Шевке-
тович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, Чорномор-
ський р-н, с. Оленівка.

Явка учасників процесу є обов’язковою. У разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Бер-
нади Є. В., суддів Гайду Г. В., Іванченка Я. М.

Ленінський районний суд м. Харкова викликає Мулла-Галієва Тимура
Алімовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Харків, вул. Соціа-
лістична, буд. 60а, кв. 62, як відповідача по цивільній справі 
№ 642/3256/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПРАВЕКСБАНК» до Мулла-Галієва Тимура Алімовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 15 листопада 2016 року о 10.00 год.
у приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова за адресою: м. Хар-
ків, вул. Полтавський шлях, буд. 20, каб. 10. У разі вашої неявки в судове
засідання, неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута
заочно за відсутності відповідача.

Суддя О. П. Грінчук

Києво-Святошинський районний суд Київської області пові-

домляє Огли Рамеш Леонідовича про те, що цивільна справа 

№ 369/6463/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Огли

Рамеш Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним

договором призначена до слухання на 13 жовтня 2016 року о 08

год. 50 хв. в приміщенні Києво-Святошинського районного суду

Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

Тальнівський районний суд Черкаської області повторно викликає як відповідача
Алієва Руслана Рамизановича, 16.06.1986 року народження, у судове засідання по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Алієва Руслана Рамизановича про стягнення заборгованості, яке призначено
на 03.10.2016 о 10 год. 05 хв. у приміщенні суду за адресою: Черкаська обл., 
м. Тальне, вул. Соборна, 42 під головуванням судді Дьяченка Д. О.

У разі неявки відповідача в судове засідання дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням і по справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про неявку та її причину.

Посвідчення адвоката 

серії АІ437295, видане на ім’я Кіккас Миколи Вікторовича, 

вважати недійсним у зв’язку з його втратою.

Втрачений примірник договору купівлі-продажу квартири
за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, кв. 417, посвідчений
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Леончук І.А. за р.№ 4978 від 27.09.2004 p., вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальність «ПРОТЕХ»,
код згідно з ЄДРПОУ 30634438, повідомляє про зменшення статут-

ного капіталу Товариства згідно з рішенням Загальних зборів 
Товариства від 18 липня 2016 року.
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В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Петягіна В. В. знаходиться цивільна справа за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства «Універсал Банк» про стяг-
нення заборгованості: №310/5105/16-ц до Шаповалова
Олександра Михайловича, Шаповалової Оксани Валеріївни.

Розгляд справи призначено на 01.11.2016 року на 09 год.
00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Шаповалова Олександра
Михайловича, Шаповалову Оксану Валеріївну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «АкцентБанк» до Загребельного Вячеслава Гри-
горовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі
219/6990/2016-ц Загребельний Вячеслав Григорович, 18.07.1967
р. н., проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Варшавська, 22, викликається на 05
жовтня 2016 року на 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олексан-
дрія, Кіровоградська область, факс 05-235-7-56-10,
електронна адреса суду — inbox@od.kr.court.gov.ua)
повідомляє, що 12 жовтня 2016 року о 08.10 год. під
головуванням судді Ковальової О. Б. відбудеться су-
довий розгляд цивільної справи №398/2144/16-ц,
провадження №2/398/1791/16 за позовом Калугіної
Анастасії Юріївни до Калугіна Олексія Андрійовича
про розірвання шлюбу та Калугін Олексій Андрійо-
вич викликається до суду в якості відповідача у
справі.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Лазаренко Юлію Миколаївну як відповідача у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/1668/16-ц (провадження № 2/420/816/16) за по-
зовом Лазаренка Володимира Анатолійовича до Лаза-
ренко Юлії Миколаївни про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 18 жовтня 2016 року о 09 год. 00 хв. (резер-
вна дата судового засідання 21 жовтня 2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя P. P. Потапенко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом Воро-
бйова Павла Івановича до Воробйової Олени
Володимирівни про розірвання шлюбу. Відповідач по
справі Воробйова Олена Володимирівна (зареєстрована
за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 31/28) ви-
кликається на 10 жовтня 2016 року на 13-00 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Беляєвої Людмили Миколаївни
про стягнення заборгованості. Відповідач по справі 219/6534/16-ц
Беляєва Людмила Миколаївна, 18 квітня 1975 року народження,
проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Крамського, 50, викликається на 04 жов-
тня 2016 року на 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє,
що 26 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні суду буде розглядатися цивільна справа за за-
явою Коруна Олександра Богдановича, за участю
заінтересованих осіб — Служби у справах неповно-
літніх та дітей ТРДА, Коруна Ольги Сергіївни, Сідо-
рова Юрія Євгеновича про усиновлення
неповнолітньої дитини. Просимо з’явитись в судове
засідання заінтересовану особу — Сідорова Юрія
Євгеновича, місце проживання невідоме. У разі не-
явки заінтересованої особи в судове засідання,
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя Стельмащук П. Я.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Краснокутського Василя Вікторовича, Краснокутську Ла-
рису Євгенівну як відповідачів у судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ №420/1769/16-ц (провад-
ження №2/420/868/16) за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Краснокутського Василя Вік-
торовича, Краснокутської Лариси Євгенівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 17 жовтня 2016 року о 15
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 21 жовтня
2016 року о 15 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новоп-
сков Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Рахівський районний суд викликає як відповідача
Сухан (Єгорову) Альону Василівну, 22.12.1992 року
народження, мешканку с. Козин, вул. Леніна, №46
Миронівського району Київської області, по цивіль-
ній справі № 305/1232/16-ц за позовом Сухан Юрія
Юрійовича до Сухан (Єгорової) Альони Василівни
про розірвання шлюбу, на 18.10.2016 року об 11.00
год. за адресою: м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.

Просимо з’явитися до суду у вищевказаний день
та час. В разі неявки відповідача, справа буде роз-
глядатися за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ О. Б.

Київський районний суд м. Одеси викликає Тома-
ровщенка Олексія Ігоровича як відповідача по справі
№520/17159/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Томаровщенка Олексія Ігоровича про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться 12.10.2016 р. о 09
годині 30 хвилин у судді Луняченка В. О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 22 Г.

Сквирський районний суд Київської області ви-
кликає як відповідача Алямовського Костянтина
Юрійовича в судове засідання по цивільній справі 
№ 376/1351/16-ц за позовом Заєць Олени Вікторівни
до Алямовського Костянтина Юрійовича, третя
особа: Орган опіки та піклування Малолисовецької
сільської ради Сквирського району Київської об-
ласті, про позбавлення батьківських прав, яке відбу-
деться о 09.00 годині 07 жовтня 2016 року в
приміщенні суду за адресою: Київська область, 
м. Сквира, пров. Громова, 7-А. У разі неявки відпо-
відача, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. М. Ярошенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/4180/16-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Шипілова А. С.,Шипілової Н. П. про стяг-
нення заборгованості. Відповідачі у справі — Шипілов Артем
Сергійович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Батова, буд. 200, Шипілова Наталія Па-
влівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Батова, буд. 200, викликаються до суду на 10
год. 00 хв. 06 жовтня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає відповідача Татаренко Ка-
терину Сергіївну, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. СКД, 21, кв. 118, по справі за позовом Та-
таренка Віталія Володимировича до Татаренко Катерини
Сергіївни про розірвання шлюбу, в судове засідання на
18 жовтня 2016 року на 14-00 годину за адресою: 
м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий
по справі суддя Кривцова Г. В. До зазначеної дати від-
повідачу пропонується надати пояснення або запере-
чення на позов та докази на їх підтвердження. У разі
неявки відповідача справа буде розглядатися у його від-
сутність в заочному порядку.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Кушніра Олега Володимировича на 19.10.2016 р.

об 11 год. 00 хв. та на 20.10.2016 о 10.00 год. в зал

судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С., на роз-

гляд справи за позовом Публічного акціонерного то-

вариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до

Кушніра Олега Володимировича про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до Наталь-
ченка Дениса Олексійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Натальченко Д. О. викликається до каб. № 6
суду на 03 жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами. 

Суддя Бєлоусов А. Є.

В провадженні Броварського міськрайонного 
суду Київської області знаходиться справа 
№ 361/2124/16-ц року за цивільним позовом  Кожу-
ховської Любові Радіонівни до Кожуховського Сергія
Миколайовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Викликаємо як відповідача Кожуховського Сергія
Миколайовича, 05.10.1977 року народження, на роз-
гляд вищезазначеної справи, яка призначена на 11
жовтня 2016 року на 14 годину 00 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. 207.

Суддя Г. О. Білик

Миронівським районним судом Київської області
викликається відповідач Березкін Іван Володимиро-
вич на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/774/16-ц за позовом Березкіної Наталії Микола-
ївни до Березкіна Івана Володимировича, треті
особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, Березкіна Марина Іванівна, Березкін
Дмитро Іванович, про визнання таким, що втратив
право користування житловим приміщенням, який
відбудеться 07 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Київська область,
м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

У провадженні Миронівського районного суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа ЄУН 371/997/16-ц
за позовом Дяблюк Альони Миколаївни до Дяблюка
Івана Івановича про розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі відбудеться 14 жовтня
2016 року об 11-30 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал судових засі-
дань №1. Суд викликає у судове засідання на вказаний
час та день Дяблюка Івана Івановича як відповідача. Явка
до суду є обов’язковою. У разі неявки у судове засідання
відповідача, справа буде розглядатися за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. В. Гаврищук

Новопсковський районний суд Луганської області

повідомляє, що 16.06.2016 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 420/877/16ц   за позо-

вом Публічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приватбанк» до Копиткова Єв-

гена Вікторовича, 22.03.1978 р.н., про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя Тарасов Д. С.

Новопсковський районний суд Луганської області

повідомляє, що 24.06.2016 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 420/382/16 ц за позо-

вом Публічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приватбанк» до Касєєвої На-

талії Миколаївни, 05.01.1969 р.н., про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя Заботін В. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за
№310/6387/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Комісаренко
Світлани Іванівни про дострокове стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 13 жовтня 2016 року о 13 год. 30 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 Комісаренко Світлану Іванівну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні Старобільського районного суду Луган-
ської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Лозіна Євгена Валерійовича про стягнення
заборгованості. Старобільський районний суд Луганської
області викликає Лозіна Є. В. в судове засідання 11 жовтня
2016 року о 09-00 для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ «Альфа Банк» до Лозіна Є.В. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться за адресою Старобільського район-
ного суду Луганської області (Суддя О. М. Березка).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання та неповідомлення суду про
причини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю
за наявними в матеріалах справи доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до Болда-
рєвої Катерини Анатоліївни про стягнення
заборгованості. Відповідач Болдарєва К.А. викликається
до каб. № 6 суду на 03 жовтня 2016 року на 10 годину
30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) ви-
кликає в судове засідання Гаврилова Олександра
Ілліча, 09.09.1969 р.н. (адреса: м. Хмельницький,
вул. Козацька, 61/2, кв. 96), яке відбудеться
04.10.2016 року о 10 год. 00 хв. У разі неявки до суду
та неповідомлення причин неявки, або якщо такі
причини суд визнає неповажними, справа буде ви-
рішена на підставі наявних у справі даних та доказів
і буде постановлено заочне рішення.

Суддя С. М. Логінова

Державна спеціалізована фінансова установа «Дер-
жавний фонд сприяння молодіжному житловому будів-
ництву» повідомляє про прийняття правлінням
Державної спеціалізованої фінансової установи «Дер-
жавний фонд сприяння молодіжному житловому будів-
ництву» рішення від 19.09.2016 року, протокол № 73,
про подання до Нацкомфінпослуг заяви про виключення
фінансової установи: Севастопольське регіональне уп-
равління Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву» (код ЄДРПОУ 25632913, місцезнаход-
ження: 73039, Херсонська обл., місто Херсон, проспект
200-річчя Херсона, будинок 38, корпус 6) з Державного
реєстру фінансових установ.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Паршуткіна Віктора Вікторовича, місце пе-
ребування якого невідоме, про те, що судовий розгляд по
цивільній справі провадження № 2/484/1932/16 р. за позо-
вом Тютенко Ірини Володимирівни до Паршуткіна Віктора
Вікторовича, третя особа: ПП «Первомайська брокерська
агенція» про визнання права власності, відкладено на
25.10.2016 року на 13.30 годин. На призначений час відпо-
відачу слід з’явитись до Первомайського міськрайонного
суду Миколаївської області з паспортом.

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

Суддя О. В. Мельничук

Білокуракинський районний суд  Луганської об-

ласті повідомляє, що 22.06.2016 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/1294/16ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Вітренка Антона

Олександровича, 10.08.1986 р.н., про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя Тімінський В. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Со-
лощенка Олександра Володимировича, 18.09.1972
р.н, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Ви-
шгородська, 44, кв. 97, як відповідача по цивільній
справі за позовом Приватного акціонерного това-
риства «ПРОСТО-страхування» до Солощенка Олек-
сандра Володимировича про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 13 жовтня 2016 р.
о 12 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Сумське обласне територіальне відділення Анти-
монопольного комітету України повідомляє про при-
йняття рішення від 22.12.2015 № 47 про визнання
вчинення ТОВ «Техойл» (м. Київ, ідентифікаційний
код – 34527663) та ТОВ «Техісо» (м. Київ, ідентифі-
каційний код – 31113247) порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та накладення
штрафів.

Витяг з рішення представники суб’єктів господа-
рювання можуть отримати за адресою відділення: 
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає як відповідача по справі 188/765/16-ц про-
вадження 2/188/444/2016 Коротун Олексія Івановича,
11.09.1983 року народження, який проживає за адресою: 
с. Васильківське, вул. Магістральна, буд.1, Петропавлів-
ського району Дніпропетровської області, у судове засі-
дання по справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд вище вказаної справи призначений на 09 годину
00 хвилин 04 жовтня 2016 року в приміщенні Петропавлів-
ського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дніп-
ропетровської області, вул. Радянська, 74-А, каб. № 6.

Голова суду І. К. Ніколаєва

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Пін-
доцці Віто (уродженець республіки Італія) про те, що 13
жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Меліто-
польського міськрайонного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом
Камінської Олени Григорівни до Піндоцці Віто про розір-
вання шлюбу, суддя Фомін В. А.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
по даній справі Піндоцці Віто вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Южний міський суд Одеської області викликає Са-
логуб Ірину Олександрівну як відповідача по цивіль-
ній справі № 519/641/16-ц за позовом представника
ПАТ КБ «Приватбанк» до Салогуб Ірини Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 18647,14 грн. у судове засі-
дання на 18 жовтня 2016 року о 10.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Одеська область, м. Южне,
пр. Григорівського Десанту, 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Салогуб Ірини Олексан-
дрівни у судове засідання, справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя З. І. Барановська
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +7 +12    +12 +17
Житомирська +7 +12    +12 +17
Чернігівська +5 +10    +12 +17
Сумська +5 +10    +10 +15
Закарпатська +7 +12    +17 +22
Рівненська +7 +12    +15 +20
Львівська +7 +12    +17 +22
Івано-Франківська +7 +12    +17 +22
Волинська +7 +12    +16 +21
Хмельницька +7 +12    +15 +20
Чернівецька +7 +12    +17 +22
Тернопільська +7 +12    +17 +22
Вінницька +7 +12    +16 +21

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +14  +19
Кіровоградська +7   +12   +14  +19
Полтавська +5   +10   +10  +15
Дніпропетровська +5   +10   +12  +17
Одеська +7   +12   +18  +23
Миколаївська +7   +12   +17  +22
Херсонська +5   +10   +14  +19
Запорізька +5   +10   +10  +15
Харківська +2     +7   +10  +15
Донецька +2     +7   +10  +15
Луганська +2     +7   +10  +15
Крим +7   +12   +16  +21
Київ +9   +11   +15  +17

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Каталог 
для всього світу

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ІННОВАЦІЇ. Наукова бібліотека Ужгородського національного уні-
верситету вперше в своїй історії впровадила інновацію — електрон-
ний каталог видань, що містяться в  найбільшій книгозбірні краю. Та-
кий подарунок її працівники зробили читачам з нагоди Всеукраїнсько-
го дня бібліотек, що відзначатиметься 30 вересня.

На сьогодні перелік видань охоплює понад 260 тисяч назв із фондів
бібліотеки, яка формувалась від 1945-го — дати заснування універ-
ситету. 

Каталог можна переглянути з будь-якого куточка світу. Його особ-
лива цінність полягає в можливості системи пошуку потрібної інфор-
мації за ключовими словами та темами. Окрім того, з його допомогою
можна не лише віднайти потрібне видання, а й переглянути ряд пуб-
лікацій відповідно до теми пошуку. Враховуючи те, що фонд Наукової
бібліотеки становить понад півтора  мільйона примірників, попереду
велика робота над розширенням  і редагуванням каталогу.

Грабіжник і мародер
позбавлений волі 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

КУТУЗКА. Колегія суддів Жовтневого районного суду Маріуполя
визнала вину місцевого жителя, якого звинувачували у захопленні за-
ручників, їх катуванні, умисних убивствах та протидії правоохоронним
органам. Як повідомили «УК» в прес-центрі СБУ, 27-річний молодик
на прізвисько «Денис молодий» у 2014—2015 роках входив до однієї
з банд самопроголошеної «ДНР». Заради збагачення він разом зі
спільниками брав участь у викраденні місцевих бізнесменів та замож-
них людей, пограбуванні банкоматів, мародерстві. А отримані у такий
спосіб кошти зловмисник віддавав у так званий общак терористів «на
потреби республіки». Після визволення Маріуполя від проросійських
бойовиків чоловік залишився в місті, а оскільки був оголошений у між-
народний розшук, ретельно ховався в орендованих квартирах, очі-
куючи подальших вказівок від своїх кураторів щодо наступних дій для
дестабілізації ситуації на прифронтовій території. У квітні 2016 року
співробітники контррозвідки управління СБУ в Донецькій області за-
тримали підозрюваного в одній з конспіративних квартир, вилучивши
в нього два пістолети з набоями.
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Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНА МУЗИКА. Презен-
тацією Всеукраїнського фести-
валю духовної музики «БЛАГО-
FEST» відкрився в запорізькому
оновленому концертному залі
імені М. Глінки 77-й концертний
сезон Запорізької обласної фі-
лармонії. Засновником мистець-
кого заходу є Запорізьке облас-
не відділення Українського фон-
ду культури за сприяння депар-
таменту культури, туризму, на-
ціональностей та релігій  обл -
держадміністрації й обласної фі-
лармонії.

Директор департаменту  Запо-
різької ОДА Владислав Мороко
зазначив, що цього року з дер-
жавного та обласного бюджетів

на реконструкцію та нове облад-
нання філармонії спрямовано 23
мільйони гривень. «Події сього-
дення показують: не вкладати-
мемо в культуру — доведеться
вкладати в бронежилети», — за-
значив він.

Генеральний директор філар-
монії Ірина Конарева подякувала
керівництву області, всім, хто до-
клав зусиль до реконструкції, та
запевнила, що творчий колектив
філармонії тепер матиме всі умо-
ви, аби задовольняти мистецькі
потреби глядачів цілий рік. Онов-
лене приміщення, фестиваль,
учасників і глядачів заходу бла-
гословив єпископ Запорізький і
Мелітопольський Української
православної церкви Київського
патріархату Фотій. На його дум-
ку, духовна музика веде нас до

світла, а особливо потрібна така
підтримка, коли триває війна. Під
час концертної програми фести-
валю виступили кращі професій-
ні музичні колективи та солісти з
усіх куточків України. З особли-
вим теплом запоріжці вітали гос-
тей із Луганської обласної філар-
монії, яка нині відновлює діяль-
ність у Сєверодонецьку. 

Свою майстерність запоріж-
цям і гостям міста подарували
соліст Харківської обласної фі-
лармонії, лауреат міжнародних
конкурсів Станіслав Калінін (ор-
ган); заслужений артист України
Дмитро Губ’як (старосвітська
бандура, м. Тернопіль); солістка
Муніципальної академічної чоло-
вічої хорової капели ім. Л. М. Ре-
вуцького Анна Зарецька (м. Ки-
їв). У фестивалі взяли участь і

провідні колективи Запорізької
обласної філармонії. Зокрема
академічний симфонічний ор-
кестр (головний диригент — на-
родний артист України В’ячеслав
Редя), козацький ансамбль пісні і
танцю «Запорожці» (художній ке-
рівник — заслужений діяч мис-
тецтв України Лілія Гринь), соліс-
ти — заслужена артистка Украї-
ни Ілона Турчанінова (орган), Ма-
ріанна Рябошлик (сопрано), Юлія
Якса (сопрано), Микола Квєтков
(тенор). Учасниками фестивалю
були й церковні хори області та
хор «Запоріжжя» Запорізького
музичного училища ім. П. Майбо-
роди (керівник Оксана Братце-
ва). А кульмінацією стало вико-
нання учасниками фестивалю
фрагментів з ораторії «Страсті за
Матвієм» Й. С. Баха.

Концертний сезон відкрився фестивалем

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВА. Національ-
ний технічний університет Украї-
ни «Київський політехнічний ін-
ститут ім. Ігоря Сікорського» та
Науковий парк «Київська полі-
техніка» підписали днями мемо-
рандум про співпрацю з одним зі
світових лідерів у сфері інфор-
маційно-комунікаційних техноло-
гій — компанією Huawei. Доку-
мент визначає основні принципи
співпраці в трьох напрямах —
освіті, науці та інноваціях.

Першим кроком на шляху
співпраці з КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського є заснування стипендій в
2016/2017 навчальному році для
студентів третього та четвертого
курсів 7 факультетів, що мають
стосунок до інформаційно-кому-
нікаційних технологій. На такі цілі

компанія надала 5 тисяч доларів.
На церемонії підписання мемо-
рандуму її представники вручи-
ли двом студентам символічний
чек на цю суму. Утім, потрібно
зауважити, що під час визначен-
ня переможців спеціальна комі-
сія враховуватиме не лише ака-

демічну успішність, а й участь у
науковій роботі.

«Робота з вищими навчаль-
ними закладами — це частина
нашої корпоративної соціальної
відповідальності. За останні
п’ять років у ній взяли участь 500
студентів з європейських вишів,

— сказав директор компанії
«Хуавей Україна» Чжоу Хаодзе
перед підписанням меморанду-
му. — З 2008 року ми реалізо-
вуємо програму «Насіння для
майбутнього». У 2016—2021 ро-
ках майже 2 тисячі студентів з
Європи зможуть особисто поба-
чити, як народжуються новітні
технології». Він також розповів,
що з початку 2016 року пред-
ставники Huawei зустрілися з ке-
рівництвом і дослідниками укра-
їнських університетів. І саме
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорсько-
го» став першим з українських
вишів, з якими українське пред-
ставництво компанії розпочинає
широку співпрацю. «Упевнений,
що спільно ми виховуватимемо
висококваліфікованих фахів-
ців», —  наголосив ректор уні-
верситету академік НАН України
Михайло Згуровський. 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНІ РЕМЕСЛА.  Ко-
сівська барвиста кераміка
славиться споконвіків, але
відкритий районний гончар-
ний фестиваль відбувся у міс-
ті майстрів уперше. Його ме-
та — популяризація косів-
ської мальованої кераміки,
прикрашеної полив’яними ма-
люнками стилізованих квітів,
тварин, птахів. Почасти на
кахлях, якими оздоблювали
гуцульські печі в хатах, майс-
три змальовували сценки на
побутову, релігійну тематику.
Улюбленими персонажами
горян на таких глиняних кар-
тинах були Святий Юрій та
Святий Миколай.

Саме майстри Косівщини
презентують світові гуцуль-
ську кераміку і гончарство.
Косівський стиль шліфували
віками і династії гончарів,
створюючи оригінальні візе-
рунки, колористику, унікальні
техніки виготовлення та роз-

пису.  Упізнавані за єдиним
стилем, керамічні вироби
краю різняться між селами і
навіть майстрами. Тож на
першому фестивалі кераміки,
ремесел і фольклору «Мальо-
ваний дзбанок» усі культур-
но-мистецькі осередки Косів-
щини представили свої до-
робки. 

Ознайомитися з ними гості
яскравої імпрези з Києва,
Львова, Харкова, із сіл і міст
Івано-Франківщини, а також з
Польщі могли у фестивально-
му містечку народних майс-
трів та етно-дворів. Тут зібра-
лися не лише гончарі і кера-
місти, а й етнографічні пісенні
й музичні творчі колективи
цього гірського краю. Особ-
ливою шаною на фестивалі
були оточені воїни АТО, які
проходять на Косівщині курс
реабілітації та оздоровлення.  

Барви кераміки — глечи-
ків, мисок, горняток — гар-
моніювали з мелодіями
трембітарів і дримбарів, без
яких не уявляємо Карпати. 

«Мальований дзбанок» презентував
гончарство Карпат

Талановиті студенти отримають 
спеціальні стипендії

Вкладені  в освіту тисячі обернуться мільйонами 

Гості гончарного фестивалю залюбки долучалися
до народного мистецтва 
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