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

Міністр аграрної політики і продовольства 
про рекордний прогноз експорту зернових за історію 
незалежності
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Забезпечення війська 
йде за планом 

НАЦБЕЗПЕКА. Цього року Міноборони уклало 129 контр-
актів і додаткових угод на суму майже 4 мільярди гривень. З 
початку року ЗСУ отримали від державних підприємств понад 
5 тисяч одиниць нового й модернізованого озброєння та вій-
ськової техніки. Це бойові й медичні бронемашини, авто- та ін-
женерна техніка, артсистеми, кулемети, безпілотні апарати, 
авіаційні двигуни, наземні комплекси контролю та обробки по-
льотної інформації, тепловізійні приціли й бінокуляри, назем-
ні радіо локатори, комплекти динамічного танкового захисту 
третього покоління «Ніж», сигнальні міни, ручні димові грана-
ти, протитанкові ракети тощо. Таку інформацію оприлюднив на 
брифінгу речник Міноборони Олексій Чернобай. Загалом цьо-
горіч ЗСУ отримають понад 6 тисяч одиниць озброєння та вій-
ськової техніки та майже 2,5 мільйона боєприпасів.

Лише минулого тижня приблизно півтори тисячі бійців отри-
мали статус учасника бойових дій, повідомляє УНІАН. Загалом 
таким статусом можуть похвалитися вже 181 205 військово-
службовців і працівників ЗСУ.
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ЦИТАТА ДНЯ

ТАРАС КУТОВИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

337,1 тисячі тонн    
цукру виробили наші цукрові заводи 

з початку сезону цукроваріння. 
Це майже 18% прогнозу 

на 2016/2017 маркетинговий рік 

«Жодних загроз 
продовольчій безпеці 

країни не існує. 
Загальний обсяг експорту 

за 2016—2017 роки 
плануємо понад 

40 мільйонів тонн».

До учнів треба йти 
з вірою і любов’ю  

субоТНі зусТРічі

Сумські прихильники Мельпомени 
звикли ходити до обласного 
академічного театру драми та 
музичної комедії, щоб побачити   
неповторну Євгенію Серебрякову

Вітчизняна Феміда 
оголошує конкурс 
для чесних юристів 
із закордонною 
освітою

НоВАЦіЇ

зі сВЯТоМ, осВіТЯНИ! Без вас нам не збудувати найкращої 
у світі держави
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
на рік . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований

за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пере-
моги, 34, викликає:

— Муравьйов Володимир Сергійович, 28.11.1979 р.н., як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі № 426/2493/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до Муравьйова Володимира Сергійовича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 11 жовтня 2016 року о 10-30 год.; 

— Петров Володимир Вікторович, 30.05.1960 р.н., як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/971/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до Петрова Володимира Вікторовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 11 жовтня 2016 року о 10-15 год.;

— Покришка Анжеліка Олександрівна, 13.12.1977 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/2478/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Покришки Анжеліки Олександрівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 11 жовтня 2016 року
о 09-15 год.; 

— Безсонов Сергій Миколайович, 02.04.1980 р.н., як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/5563/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до Безсонова Сергія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 04 жовтня 2016 року о 10-00 год.; 

— Ковалевська Наталія Володимирівна, 04.06.1965 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/5552/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Ковалевської Наталії Володимирівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 04 жовтня 2016 року
о 09-45 год.;

— Токарев Едуард Олексійович, 29.01.1977 р.н., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/2474/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Токарева Едуарда Олексійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 04 жовтня 2016 року о 09-30 год.

— Чубець Олександр Володимирович, 24.12.1985 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5920/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Чубець Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 04 жовтня 2016 року
о 09-15 год.;

— Наумов Олександр Олександрович, 22.09.1974 р.н., 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5546/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Наумова Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 04 жовтня 2016 року
о 09-00 год.; 

— Колеснік Сергій Олексійович, 12.02.1958 р.н., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/5552/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Колесніка Сергія Олексійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 12 жовтня 2016 року об 11-30 год.;

— Деменков Володимир Володимирович, 03.06.1967 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/2352/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Деменкова Володимира Володимировича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 10 жовтня 2016
року о 10-30 год.;

— Тятих Олег Олександрович, 27.12.1978 р.н., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/997/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Тятих Олега Олександровича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 10 жовтня 2016 року о 10-45 год.;

— Пугач Сергій Миколайович, 25.02.1973 р.н., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/988/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до

Пугача Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 10 жовтня 2016 року об 11-00 год.;

— Коновалова Анна Євгенівна, 02.04.1987 р.н., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/3379/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Коновалової Анни Євгенівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 10 жовтня 2016 року о 10-15 год.;

— Гончарова Тетяна Володимирівна, 27.10.1969 р.н., 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5548/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Приватбанк» до Гончарової Тетяни Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 10 жовтня 2016
року о 09-30 год.; 

— Колесников Артем Олександрович, 22.02.1978 р.н., 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/2853/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Колесникова Артема Олександровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 05 жовтня 2016 року
о 09-40 год.; 

— Кабашенко Олена Вікторівна, 13.07.1977 р.н., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/1506/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до Кабашенко Олени Вікторівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 05 жовтня 2016 року о 09-55 год.;

— Васильєва Людмила Іванівна, 01.05.1951 р.н., як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5301/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Приватбанк» до Васильєвої Людмили Іванівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 05 жовтня 2016
року о 10-10 год.;

— Тімощенко Наталія Валеріївна, 06.01.1975 р.н., як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5578/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Приватбанк» до Тімощенко Наталії Валеріївни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 06 жовтня 2016
року о 10-10 год.;

— Трофімов Олександр Олександрович, 30.10.1955 р.н., 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5570/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Приватбанк» до Трофімова Олександра Олександровича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 06 жовтня 2016
року о 10-25 год.;

- Сенін Роман Михайлович, 28.07.1977 р.н., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/5781/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Сеніна Романа Михайловича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 06 жовтня 2016 року о 10-40 год.;

— Буракова Наталія Володимирівна, 06.11.1968 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5441/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Приватбанк» до Буракової Наталії Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 06 жовтня
2016 року об 11-10 год.;

— Жидков Ігор Олексійович, 24.07.1966 р.н., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/5334/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Жидкова Ігоря Олексійовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 12 жовтня 2016 року о 12-15 год.;

— Мартинюк Валерій Федорович, 22.03.1966 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/3772/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Приватбанк» до Мартинюка Валерія Федоро-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться 12
жовтня 2016 року о 12-30 год.;

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

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»
ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у су-
дові засідання, які відбудуться: 

04.10.2016 р. (резервне судове засідання —
06.10.2016 р.)

Похилко Віктор Анатолійович о 12.00 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, 
с. Весела Тарасівка, вул. Колгоспна, буд. 28), справа 
№ 409/1979/16-ц

Свєтлакова Марина Анатоліївна об 11.40 (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Таврічеська, буд. 53), справа № 409/1978/16-ц

Литвинов Геннадій Віталійович об 11.20 (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-
н, с. Лісне, вул. Садова, буд. 2), справа № 409/1980/16-ц

Крицька Любов Генадіївна об 11.00 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Героїв
Сталінграда, буд. 9, кв. 146), справа № 409/1981/16-ц

Шаповалова Галина Яківна о 10.40 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт
Успенка, вул. Артема, буд. 10), справа № 409/1976/16-ц

Дементьєва Марина Олександрівна о 10.20 (останнє
відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський
р-н, с. Успенка, вул. Донецька, буд. 31), справа 
№ 409/1977/16-ц

Флігінських Любов Олександрівна о 8.40 (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Лермонтова, буд. 47), справа №409/1931/16-ц

Котова Юлія Володимирівна о 9.20 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шев-
ченка, буд. 7, кв. 83), справа № 409/1733/16-ц

Рибалко Сергій Миколайович о 9.00 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт
Білоріченський, вул. 23-го З’їзду КПРС, буд. 62), справа
№ 409/1726/16-ц

Курілов Віктор Михайлович о 9.40 ( (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Артемівський р-н, 
м. Луганськ, кв. Степовий, буд. 9, кв. 137), справа 
№ 409/1730/16-ц

Голубєва Євгенія Миколаївна о 8.20 (останнє відоме
місце реєстрації:  Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ленін-
ського Комсомолу, буд. 2, кв. 47), справа 
№ 409/1761/16-ц

Дейніченко Тетяна Олександрівна о 8.00 (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул.
1-А Дорожна, буд. 7), справа № 409/1975/16-ц

Негальшев Юрій Миколайович о 10.00 (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул.
Папаніна, буд. 73), справа № 409/1762/16-ц

Суддя О.Г. Третяк
У разі неявки відповідача у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами на
підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими
про час, день та місце проведення судового засідання.

У провадженні Малиновського районного суду м.
Одеси у судді Мурзенко M.B. перебуває цивільна справа
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Біжик Альони Іго-
рівни про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Біжик Альону Ігорівну про
час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке
відбудеться о 15 год. 30 хв. 06.10.2016 року у залі судо-
вих засідань № 205 Малиновського районного суду м.
Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В.
Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання відповідач
має повідомити суд про причини такої неявки. В разі не-
явки відповідача у судове засідання суд вправі розгля-
нути справу за його відсутністю.

Суддя Мурзенко М.В.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко M.B. перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ханенка Георгія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Ханенка Георгія Анатолійо-
вича про час і місце судового засідання у зазначеній справі,
яке відбудеться о 16 год. 00 хв. 06.10.2016 року у залі су-
дових засідань № 205 Малиновського районного суду м.
Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В.
Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання він має повідо-
мити суд про причини такої неявки. В разі неявки відпові-
дача у судове засідання суд вправі розглянути справу за
його відсутністю.

Суддя Мурзенко М.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дикунова Воло-
димира Михайловича про стягнення заборгованості. 

Відповідач по справі Дикунов Володимир Михайлович,
07.04.1961 р. н., який мешкає за адресою, вказаною в позові:
84500, Донецька область, м. Бахмут, пров. Гоголя 2-й, буд.
24 а, викликається на 10 год. 30 хв. 06 жовтня 2016 року до
суду, м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Очкурова Дмитра Валері-
йовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі викли-
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім.
302) для участі у розгляді справи по суті.

ОЧКУРОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ, який мешкає за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Чернишевського, буд. 5,
викликається на 07 жовтня 2016 року на 08 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність. 

Суддя Фролова Н. М.
Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 

м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2631/16-ц за позовом Служби у справах дітей Рубі-
жанської міської ради Луганської області до Корольової
Тетяни Олегівни (проспект Московський, 26/36, м. Рубіжне,
Луганська обл.) про позбавлення батьківських прав. Від-
повідач викликається у судове засідання, призначене на
06.10.2016 р. об 11.00 годині, у приміщення Рубіжанського
міського суду, зал судових засідань № 5, для розгляду вка-
заної справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки у
судове засідання відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності з постановленням заочного рішення. З опубліку-
ванням оголошення відповідач Корольова Тетяна Олегівна
вважається повідомленою про час та місце розгляду
справи.

Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2525/16-ц за позовом Штабнової Наталії Сергіївни
до Штабнової Вікторії Вікторівни, треті особи: Сектор опіки
та піклування служби у справах дітей Рубіжанської міської
ради Луганської області, Штабнов Віктор Петрович (вул. Б.
Хмельницького, 79-д/42, м. Рубіжне, Луганська обл.) про
позбавлення батьківських прав. Відповідач викликається у
судове засідання, призначене на 06.10.2016 р. о 10.00 го-
дині, у приміщення Рубіжанського міського суду, зал су-
дових засідань № 5, для розгляду вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неявки у судове засідання від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності з постанов-
ленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення
відповідач Штабнова Вікторія Вікторівна вважається пові-
домленою про час та місце розгляду справи.

Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000,
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2644/16-ц за позовом Кужильної Ольги В’ячесла-
вівни до Запорожця Дмитра Вікторовича (зареєстрова-
ний: вул. Мєндєлєєва, 36-б/4, м. Рубіжне, Луганська
обл.) про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. Відповідач викли-
кається у судове засідання, призначене на 05.10.2016 р.
о 09.00 годині, у приміщення Рубіжанського міського
суду, зал судових засідань № 5, для розгляду вказаної
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неявки у
судове засідання відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності з постановленням заочного рішення. З опуб-
лікуванням оголошення відповідач Запорожець Дмитро
Вікторович вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2774/16-ц за позовом Жебрака Андрія Миколайо-
вича до Гончаренко Олени Михайлівни, третя особа:
Служба у справах дітей Рубіжанської міської ради Луган-
ської області (зареєстрована: вул. Будівельників, 30-б/146,
м. Рубіжне, Луганська обл.) про надання дозволу на тим-
часовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди
та супроводу матері. Відповідач викликається у судове за-
сідання, призначене на 04.10.2016 р. о 09.00 годині у при-
міщення Рубіжанського міського суду, зал судових
засідань № 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неявки у судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки інакше справа
буде розглянута за її відсутності з постановленням заоч-
ного рішення. З опублікуванням оголошення відповідач
Гончаренко Олена Михайлівна вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи.

Суддя В.В. Москаленко
Біловодський районний суд Луганської області ви-

кликає у судове засідання як відповідача по справі
за позовом КС «Компаньйон» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 05.10.2016 року о 08.00:

Яцька Ніна Петрівна, 08.03.1951 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., с. Петрівка, Станично-Лу-
ганський р-н.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г.В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Шаповалову Ольгу Георгіївну
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/7026/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Шапо-
валової Ольги Георгіївни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 07 жовтня 2016 року о 09.00 год.; Єрмакова
Дмитра Вікторовича як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/8476/16-ц за позовом Єрмакової Олени
Олександрівни до Єрмакова Дмитра Вікторовича про розір-
вання шлюбу, що відбудеться 07 жовтня 2016 року о 10.00
год.

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

Суддя А.С. Река

Біловодський районний суд Луганської області викликає
у судове засідання як відповідачів по справах за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 05.10.2016 року о 08.00:

Єгоров Віктор Петрович, 19.03.1963 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська  обл., м. Ровеньки;

Ісаєв Дмитро Іванович, 06.08.1978 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Гой Миколи
Андрійовича про стягнення заборгованості. Відповідач по
справі 219/6340/2016-ц Гой Микола Андрійович, 21 травня
1994 року народження, проживає за адресою, вказаною в
позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Вільямса,
буд. 20, кв. 3, викликається на 04 жовтня 2016 року на 08
год. 20 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська
Артемівський міськрайонний суд Донецької

області (м. Бахмут Донецької області, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/3799/2016 за позовом Беспаленко Юлії
Олександрівни до Беспаленка Олександра
Олеговича про стягнення аліментів на утри-
мання дітей.

Відповідач у справі Беспаленко Олександр
Олегович, останнє місце реєстрації: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Ревкомівська, 62,
викликається на 07.10.2016 року на 09-30 го-
дину до суду, каб. №213, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у його відсутність.

Суддя Л. І. Хомченко

Великоновосілківський районний суд До-
нецької області в зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи 220/1410/16-ц (провадження
2/220/517/16) за позовом Ткаченко Наталі
Олексіївни до Ткаченка Артема Вікторовича
про стягнення аліментів на утримання ди-
тини повідомляє, що судове засідання при-
значено на 07.10.2016 р. на 09.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, смт Ве-
лика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя
Якішина О.М. Суд викликає як відповідача
Ткаченка Артема Вікторовича. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Бах-
мут Енергія» до Сироти Людмили Олександрівни
про стягнення суми заборгованості за теплову
енергію. Відповідач по справі викликається до
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5,
кім 302) для участі у розгляді справи по суті.

Сирота Людмила Олександрівна, яка мешкає
за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Чайковського, буд. 2, кв. 18, викликається на
05 жовтня 2016 року на 14 год. 45 хв.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачів, вони повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Н. М. Фролова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу за позо-
вом Харківського національного університету
повітряних сил імені Івана Кожедуба до Косолап
Миколи Миколайовича про відшкодування ви-
трат.

Відповідач по справі Косолап Микола Мико-
лайович, що зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Електровозна,
б. 14, викликається на 08:00 годину 07 жовтня
2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше буде розглянута за
його відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Коржа Євгена Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Відповідач Корж Євген Володимирович, 1981
р.н., викликається на 07 жовтня 2016 року на 09-
00 годину, до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет №16, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання
відповідача необхідно повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О.М.
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну

справу за заявою Кредитної спілки «Інтеграл» про відновлення втраченого провадження за позовною заявою Кредитної спілки
«Інтеграл» до Шевченко-Корженецької Валентини Михайлівни, Леонтьєвої Світлани Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Шевченко-Корженецька Валентина Михайлівна, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Гірничопромислова, б. 26, кв. 2, викликається на 08.50 годину 07 жовтня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті. Відповідач по справі Леонтьєва Світлана Вікторівна, що проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пров. Жукова,
б. 2, кв. 4, викликається на 08.50 годину 07 жовтня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з розглядом цивільної справи
220/1483/16-ц (провадження 2/220/536/16) за позовом Сенькіна Олександра Івановича до виконавчого комі-
тету Донецької міської ради Донецької області, УПФУ у Великоновосілківському районі Донецької області про
визначення додаткового строку, для подання заяви про прийняття спадщини повідомляє, що судове засідання
призначено на 06.10.2016 р. на 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосіл-
ківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суд викликає як відповідача виконавчий комітет
Донецької міської ради. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О.М. Якішина
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ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» повідомляє, що відповідно до постанови Національної
комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 
від 27.09.2016 № 1610 з 01 жовтня 2016 року вводяться нові тарифи на послуги з транспор-
тування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

Для споживачів, які приєднані до мереж підприємств з газопостачання та газифікації –
диференційовані тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопрово-
дами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», відповідно до територій ліцензованої діяльності підприємств з
газопостачання та газифікації, в тому числі: (див. табл.)

1      ПАТ «Вінницягаз»                                                        55,30  
2      ПАТ «Волиньгаз»                                                                56,40  
3      ПАТ «Гадячгаз»                                                                   100,30  
4       ПАТ «Дніпрогаз»                                                                215,90 
5      ПАТ «Дніпропетровськгаз»                                                185,20  
6      ПАТ «Донецькоблгаз»                                                        336,90  
7      ПАТ «Житомиргаз»                                                            118,80  
8      ПАТ «Закарпатгаз»                                                             6,10  
9      ПАТ «Запоріжгаз»                                                              311,30  
10    ПАТ «Івано-Франківськгаз»                                               41,50  
11    ПАТ «Київгаз»                                                                     532,20  
12    ПАТ «Київоблгаз»                                                               165,10  
13    ВАТ «Кіровоградгаз»                                                          97,40  
14    ПАТ «Коростишівгаз»                                                        381,30  
15    ПАТ «Кременчукгаз»                                                          521,90  
16    ПАТ «Криворіжгаз»                                                            467,90  
17    ПАТ «Лубнигаз»                                                                  8,40  
18    ПАТ «Луганськгаз»                                                             3,70  
19     ПАТ «Львівгаз»                                                                  46,50  
20    ПАТ «Маріупольгаз»                                                          5,50  
21    ПАТ «Мелітопольгаз»                                                         37,10  
22    ПАТ «Миколаївгаз»                                                            20,50  
23    ПАТ «Одесагаз»                                                                  345,00  
24    ПАТ «Полтавагаз»                                                              19,00  
25    ПАТ «Рівнегаз»                                                                   17,80  
26    ПАТ «Сумигаз»                                                                   195,70 
27    ПАТ «Тернопільгаз»                                                           5,70 
28    ПАТ «Тернопільміськгаз»                                                  262,10  
29     ПАТ «Тисменицягаз»                                                          7,50  
30    ПАТ «Уманьгаз»                                                                  133,90  
31    ПАТ «Харківгаз»                                                                 4,30  
32    ПАТ «Харківміськгаз»                                                        462,30 
33     ПАТ «Херсонгаз»                                                               4,70  
34     ПАТ «Хмельницькгаз»                                                       117,70  
35    ПАТ «Черкасигаз»                                                              368,60  
36    ПАТ «Чернівцігаз»                                                               4,40  
37    ПАТ «Чернігівгаз»                                                               52,10  
38    ПАТ «Шепетівкагаз»                                                           160,40  
39    ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка»                                 6,70  
40    ДП «Монтажник»                                                                7,40  
41    ТОВ «Газовик»                                                                    3,00  
42    ТОВ «Газпостачсервіс»                                                      6,80  
43    ДП «Кременецьке УПРГ»                                                   6,40  
44    ТОВ «Спектргаз»                                                                624,90   
        Середньозважений тариф                                                 219,00  
        на транспортування природного 
         газу магістральними трубопроводами 
        ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Примітки: Для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних тру-

бопроводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» – тариф на транспортування природного газу магістраль-
ними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у розмірі 615,10 грн. за 1000 куб.м. без
урахування податку на додану вартість.
Окрім того, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надає інформацію про перелік послуг, які надаються спо-
живачам і включені до тарифів на транспортування природного газу магістральними тру-
бопроводами: приймання газу до газотранспортної системи в пунктах входу (на об’єктах
видобування, прикордонних газовимірювальних станціях, підземних сховищах газу), забез-
печення контролю за обсягами та якістю газу, що надходить; переміщення газу до пунктів
виходу за допомогою газоперекачувальних агрегатів та мереж магістральних газопроводів;
забезпечення обліку газу, що передається на газорозподільчих станціях підприємств з газо-
постачання та газифікації, або споживачам, які безпосередньо підключені до магістральних
мереж (споживачі на «прямих трубах»); одоризація газу у випадку потреби; балансування
обсягів природного газу (відповідність між надходженням та споживанням газу).

В провадженні Приморського район-
ного суду м. Одеси знаходиться цивільна
справа № 522/15862/16ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват банк» до Боднарчук
Ганни Іванівни про стягнення заборгова-
ності.

Приморський районний суд м. Одеси
викликає як відповідачку Боднарчук Г.І. в
судове засідання, яке відбудеться
18.10.2016 року о 14 год. 15 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує
Боднарчук Ганні Іванівні подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні докази по
справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання,
справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя Бойчук А. Ю.
Полтавський районний суд Полтавської

області викликає Харламова Валерія
Георгійовича, останнє відоме місце про-
живання: с. Черкасівка, вул. Білаївська,
18 Полтавського району, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Харла-
мова Валерія Георгійовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 жов-
тня 2016 року о 08 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: м. Полтава,
вул. Європейська, 154-А, суддя Шелудя-
ков Л.В.

Явка до суду обов’язкова. В разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності. Відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Гайсинський районний суд Вінницької
області повідомляє, що розгляд справи за
позовом профспілки первинна профспіл-
кова організація «Кирнасівський цукро-
вий завод» до Попенка Ігоря Петровича,
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Ресурс-Інвест», треті особи без са-
мостійних вимог на стороні відповідача
Вінницька митниця ДФС та Державне під-
приємство «Укрспецпостач» про ви-
знання права власності на майно
відбудеться 17.10.2016 року о 14 год. 00
хв. в приміщенні Гайсинського районного
суду Вінницької області, за адресою: м.
Гайсин, вул. Соборна, 47. У разі неявки в
судове засідання представника третьої
особи Державного підприємства «Укр-
спецпостач», юридична адреса: 03150, 
м. Київ, вул. Боженка, 84, без поважних
причин, судове засідання буде проведено
за його відсутності.

Суддя О.В. Бондар

Бориспільський міськрайонний суд Ки-
ївської області повідомляє, що в провад-
женні суду знаходиться цивільна справа
№ 359/2771/16-ц (2/359/1479/2016) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський акціонерний банк» до
Млотка Юрія Анатолійовича про звернення
стягнення на предмет іпотеки. Розгляд
справи відбудеться 31 жовтня 2016 року о
10.00 годині. Відповідачу Млотку Юрію Ана-
толійовичу, 18 травня 1973 року народ-
ження, уродженцю м. Києва, необхідно
з’явитися в призначений час до Бориспіль-
ського міськрайонного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м.
Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з
№10. У випадку неявки відповідача, який на-
лежним чином повідомлений і від якого не
надійшло заяви про розгляд справи за його
відсутності, або якщо повідомлені ним при-
чини неявки визнані неповажними, буде ух-
валено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів
В провадженні апеляційного суду Одеської об-

ласті (суддя-доповідач Плавич Н.Д.) знаходиться
цивільна справа за апеляційною скаргою Янов-
ської Лариси Аліазизівни на рішення Примор-
ського районного суду м. Одеси від 16 квітня 2014
року у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «УкрСиббанк» до Янов-
ської Лариси Аліазизівни, Яновського Сергія
Миколайовича, Малініної Лариси Вікторівни, При-
ватного підприємства «Екселлайн Медікал» -
«Про стягнення заборгованості за договором про
надання споживчого кредиту» та за зустрічним
позовом Яновської Лариси Аліазизівни до Публіч-
ного акціонерного товариства «УкрСиббанк»,
Яновського Сергія Миколайовича, Малініної Ла-
риси Вікторівни – «Про визнання недійсним дого-
ворів».

Апеляційний суд Одеської області викликає до
суду як відповідачів: Яновського Сергія Мико-
лайовича в судове засідання, яке відбудеться
13.10.2016 року о 14:00 год. в приміщенні апеля-
ційного суду Одеської області за адресою: 
м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а.

У разі неявки Яновського Сергія Миколайовича
в зазначене судове засідання, справа буде розгля-
нута за їх відсутністю.

Лисичанський міський суд Луганської
області викликає як відповідача Левіта
Бориса Марковича, 01.04.1966 року на-
родження, який проживає за адресою:
вул. Лиман, 150, м. Перевальськ, Луган-
ської області, та ТОВ «Мікроторг» в якості
третьої особи, який знаходиться за адре-
сою: м. Київ, вул. Глибочицька, 72, оф.
320-Б, в судове засідання з розгляду ци-
вільної справи № 2/415/1488/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«ОТП Банк» до Левіта Бориса Марковича
про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 27 жовтня 2016 р. о 10 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб.
11. У разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н.В. Нестеренко

Селидівський міський суд Донецької об-
ласті (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4)
розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Шерекіної Ольги Михайлівни про
стягнення заборгованості за договором кре-
диту. Відповідачка Шерекіна Ольга Михай-
лівна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Донецьк, вул. Шек-
спіра, буд. № 13, кв. 34, викликається на
07.10.2016 р. о 08 год. 00 хв. до суду, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачки до суду вона по-
винна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідачка вважається повідомле-
ною про дату, час і місце розгляду справи і в
разі неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.
ПОВІСТКА 

ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Дахно Євген Владиславович,

24.11.1991 року народження, що мешкає за ад-
ресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пи-
липенко, буд. 52, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
05.10.16, 06.10.16, 07.10.16, у період часу з
09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115 першого
СВ СУ прокуратури Донецької області, до слід-
чого Салія Р.В., за адресою: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, для прове-
дення за Вашою участю слідчих дій у криміналь-
ному провадженні № 42016050000000714 від
01.08.2016 за ч.1 ст.258-3 КК України — вру-
чення повідомлення про зміну раніше повідом-
леної підозри, допиту в якості підозрюваного,
вручення повідомлення про закінчення досудо-
вого розслідування, відкриття матеріалів кримі-
нального провадження, вручення копії
обвинувального акта та реєстру матеріалів до-
судового розслідування, відповідно до вимог
ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Литвиненко (Панову) Тетяну Ва-
силівну, Мельніченка Василя Петровича,
Мельніченко Віру Федорівну як відповіда-
чів по цивільній справі № 2/756/1392/16
за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Литви-
ненко (Панової) Тетяни Василівни, Мель-
ніченка Василя Петровича, Мельніченко
Віри Федорівни про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання на 13 грудня
2016 р. о 16.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-Є, каб. 27.

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Луценко

Роменський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає відповідачку Залуцьку Світлану Володимирівну
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 585/2618/16-ц, провадження № 2/585/783/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Залуцької Світлани Володими-
рівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться о
09 год. 00 хв. 16 листопада 2016 р. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни, бул. Шевченка, 14 Сумської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка Залуцька Світлана Володимирівна вважається по-
відомленою про час і місце розгляду справи і у випадку
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Залуцька С.В. зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки.

Суддя Є. Д. Глущенко

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відповідача Манджугу Яну
Володимирівну по цивільній справі № 592/7092/16-ц, провадження
2/592/2124/16 в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Манджуги Яни Володимирівни про стягнення за-
боргованості. 

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині 05 жовтня 2016 року в
приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, зал судового засідання № 7.

В разі неявки відповідача Манджуги Яни Володимирівни справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Труханова Л. М.

Я, Войтенко Свiтлана Олександрiвна, розшукую спадкоємця 
ВОйТЕНКА Олександра Сергійовича для оформлення спадщини

пiсля померлої Войтенко Лiдiї Сергiївни.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на визначення всеукраїнської громадської організації 
фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, 

яка представлятиме Україну у відповідних міжнародних організаціях, 
на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту 

та в інших міжнародних спортивних змаганнях
Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс на визначення всеукраїнської громад-

ської організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту (далі
– громадська організація), яка представлятиме Україну у відповідних міжнародних організаціях, на
Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та в інших між-
народних спортивних змаганнях.

Конкурс відбудеться 15 листопада 2016 року о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,
42, каб. 313. 

1. До участі у конкурсі допускаються громадські організації (федерації, асоціації, спілки, союзи
тощо), юридичні особи, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, які мають всеук-
раїнський статус.

2. До участі у Конкурсі відповідною громадською організацією до Мінмолодьспорту подається
заява на участь у конкурсі.

3. До заяви додаються:
копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації;
копія статуту громадської організації;
довідка про кількість фізичних та юридичних осіб - членів громадської організації, зареєстрованих

в установленому законодавством порядку;
інформація про організацію та проведення громадською організацією всеукраїнських спортивних

змагань;
інформація про наявність у громадській організації висококваліфікованих спортсменів;
інформація про сприяння розвитку спорту ветеранів фізичної культури і спорту;
інформація про забезпечення громадською організацією участі ветеранів фізичної культури і

спорту у відповідних міжнародних спортивних змаганнях;
довідка про залучення ветеранів фізичної  культури і спорту до реалізації державної політики з

фізичної культури і спорту, пропаганди олімпійського руху та формування здорового способу життя
серед осіб середнього та старшого віку.

4. Всі документи, що подаються, та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, під-
писані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені печаткою.

5. Громадські організації не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:
надані документи містять недостовірну інформацію;
громадська організація не відповідає вимогам пункту 1;
громадська організація відмовилась від участі в конкурсі шляхом надсилання Мінмолодьспорту

офіційного листа;
громадська  організація перебуває у стадії припинення діяльності;
конкурсні документи надано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з

порушенням вимог пунктів 3-6.
6. Заяви та конкурсні документи приймаються з 03 по 31 жовтня 2016 року щоденно крім вихід-

них та святкових днів з 10.00 до 17.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кім. 515. Ос-
танній день подачі заяв та конкурсних документів: до 17.00 год. 31 жовтня 2016 року. Контактний
тел.: 289-06-44.

7. Після закінчення строку подання заяв та необхідних документів комісія розглядає протягом 10
(десяти) робочих днів надані матеріали.

№ 
з/п Територія ліцензованої діяльності

Тариф на транспортування природного газу ма-
гістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» (крім споживачів, власні газопроводи яких
безпосередньо підключені до магістральних
трубопроводів (без ПДВ), грн за 1000 м3

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Банк національний кредит» до Макогона Юрія
Борисовича про визнання нікчемного правочину недійсним.

Відповідач у справі — Макогон Юрій Борисович, проживає за адресою:
84511, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Горбатого, буд. 63, кв. 16,
викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 10.10.2016
р. до суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відпо-
відні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає в су-
дове засідання як відповідача на 11.10.2016 року о 08.00 год. Гав-
риляка Руслана Вікторовича, 28.02.1977 року народження,
останнє відоме місце проживання: вул. Гагаріна, 232, м. Ска-
довськ Херсонської області, у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Гавриляка Руслана Вікторовича про стягнення
заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача Гавриляка Рус-
лана Вікторовича, справа буде розглянута за його відсутності від-
повідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Дарницький районний суд м. Києва викликає Гладун Ніну Фе-
дорівну, за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС
у м. Києві та Київській області зареєстрованою не значиться, 
як відповідача в судове засідання по справі за позовом Комуналь-
ного підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду
«Житло-сервіс» до Гладун Ніни Федорівни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться під головуванням судді Лужецької О. P.
05 жовтня 2016 року о 12 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-А, зал 103.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Гладун Ніна
Федорівна вважається повідомленою про місце, дату та час су-
дового розгляду справи.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в
судове засідання Слабоусова Сергія Сергійовича як відпові-
дача в цивільній справі №328/3213/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Слабоусова Сергія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 04.10.2016 року о 08.30 годині в
приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, буд. 28. 

Суддя Петренко Л.В.
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оголошення
ПОВІСТКА

про виклик Бондаренка Анатолія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 
вул. Кірова, 19, смт Чорноморське, АР Крим, Україна

Підозрюваний Бондаренко А.А. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 04 жовтня 2016 року з
09 год. 00 хв. до 18год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово оку-
пованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар
Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та
проведення допиту за його участі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002412 від 15.09.2016
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний Бондаренко А.А. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для нього час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова

Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик Благодатної Олени Юріївни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Турецька, 21, м. Сімферополь, АР Крим, Україна
Підозрювана Благодатна О.Ю. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 04 жовтня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з
питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар Лесі Українки,
26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення допиту
за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002454 від 20.09.2016 за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Благодатна О.Ю. може з’явитися до про-
курора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості

тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру
мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заро-
бітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути засто-
совано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова

Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик Блейз Ірини Геннадіївни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Треньова, 13, м. Сімферополь, АР Крим, Україна
Підозрюваний(а) Блейз І.Г. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 04 жовтня 2016 року з 09 год. 00

хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території пі-
вострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар Лесі Українки 26-а, м. Київ
(тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення допиту за її участі як
підозрюваного(ої) у кримінальному провадженні №42016000000002390 від 14.09.2016 за ознаками кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний(а) Блейз І.Г. може з’явитися до прокурора
у будь-який зручний для нього(неї) час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості

тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої

здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження от-
римання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної
заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано
привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-

важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова

Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик Злотнікова Василя Яковича, зареєстрованого за адресою: 

вул. Хромченко, 6а, м. Сімферополь, АР Крим, Україна
Підозрюваний Злотніков В.Я. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 04 жовтня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово оку-
пованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар
Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та
проведення допиту за його участі як підозрюваного(ої) у кримінальному провадженні №42016000000002468 від 20.09.2016
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний Злотніков В.Я. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для нього час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова

Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик Іоненко Тетяни Іванівни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Леніна, 71, м. Судак, АР Крим, Україна
Підозрювана Іоненко Т.І. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 04 жовтня 2016 року з 09 год.

00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з пи-
тань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення
допиту за її участі як підозрюваноої у кримінальному провадженні №42016000000002374 від 14.09.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Іоненко Т.І. може з’явитися до проку-
рора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова

Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

Гончарук Олеся Олександрівна, жителька: с. Одая
Тульчинського району Вінницької області, вул. 1-го
Травня, 8, викликається 17 жовтня 2016 року на 10
год. 30 хв. в судове засідання до Тульчинського рай-
онного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. Пе-
ремоги, 16) як відповідачка по цивільній справі за
позовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до неї про стягнення
заборгованості.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сто-
рін або інших осіб, які беруть участь у справі, належ-
ним чином повідомлених про час і місце розгляду
справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя А.П. Карнаух

Шмалюк Валентина Семенівна, жителька: с. Холо-
дівка Тульчинського району Вінницької області, вул.
Зарічна, 40, викликається 17 жовтня 2016 року на 10
год в судове засідання до Тульчинського районного
суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. Перемоги,
16) як відповідачка по цивільній справі за позовом
ПАТ «КБ «Приватбанк» до неї про стягнення забор-
гованості.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сто-
рін або інших осіб, які беруть участь у справі, належ-
ним чином повідомлених про час і місце розгляду
справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя А.П. Карнаух

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/3141/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Семенюта С.В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Семенюта Сергій Володимиро-
вич, 04.05.1986 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка, Донецької області, вул. Горбачова
буд. 3, кв. 61 викликається до суду на 18 жовтня
2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Галактионової Галини Володимирівни до Назаренка
Максима Вікторовича, Назаренко Марини Вікторівни,
Назаренко Тетяни Іванівни, треті особи без самостій-
них вимог на предмет позову на стороні позивача Зе-
лезняк Ганна Миколаївна, Назаренко Анатолій
Вікторович про визнання свідоцтв про право на спад-
щину недійсними, у зв’язку з чим повідомляємо як
відповідачів Назаренка Максима Вікторовича, Наза-
ренко Марину Вікторівну та Назаренко Тетяну Іва-
нівну та третіх осіб Зелезняк Ганну Миколаївну та
Назаренка Анатолія Вікторовича про те, що наступне
судове засідання відбудеться 26 жовтня 2016 року о
12 год. 00 хв. в приміщенні Київського районного
суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Варнен-
ська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua1 жовтня 2016 року, субота, № 185

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Промислова Інвести-
ційна Компанія «Енерго-Інвест»
(49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця
Обручева, будинок 17, код ЄДРПОУ 33612250) вима-
гає від Публічного акціонерного товариства «Стаха-
нівський завод феросплавів» (94000, Луганська
обл., місто Кадіївка, код ЄДРПОУ 00186513) повер-
нути напіввагон № 56564818 протягом 7 днів з мо-
менту публікації даного оголошення.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Яковенко Валерію Павлівну в судове засідання по
справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Яковенко
Валерії Павлівни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20 жовтня 2016 року о 09
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу
відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.)
викликає в судове засідання як відповідача Євдоки-
мова Павла Валерійовича по справі № 522/8848/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Євдокимова
Павла Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.10.2016 року 
о 14.30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання Євдокимова
Павла Валерійовича, справа буде розглянута за його
відсутності.

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Смоляк Тетяну Кириянівну, останнє відоме місце
проживання: вул. Радянська, буд. 24, с. Маяки, р-н Туль-
чинський, Вінницька область, як відповідачку в судове
засідання 06.10.2016 року о 15.00 год. за адресою: вул.
Перемоги, 16, м. Тульчин, для участі у розгляді цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Смоляк Те-
тяни Кириянівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачки, оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто за
наявними в ній матеріалами.

Смоляк Тетяна Кириянівна в разі неявки з поважних
причин зобов’язана повідомити суд про ці причини.

Суддя Штифурко Л. А.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
07 жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62, Костюченко Руслану Іванівну
(останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, пров. Сосновий, буд. 34) як відповідача
по цивільній справі № 742/2726/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Костюченко Руслани Іванівни
про стягнення заборгованості.

Суддя Коротка А.О.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
07 жовтня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62, Баранову Тамару Миколаївну
(останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, 4 пр. О. Кошового, буд. 2) як відпові-
дачку по цивільній справі № 742/2723/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Баранової Тамари
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Суддя Коротка А.О.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
07 жовтня 2016 року о 08.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62, Батрак Ганну Григорівну (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, м. Лісові Сорочинці, вул. Доманто-
вича, буд. 69а) як відповідачку по цивільній справі
№ 742/2676/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Батрак Ганни Григорівни про стягнення заборго-
ваності.

Суддя Коротка А.О.

Тульчинський районний суд Вінницької області викли-
кає Синішину Наталію Андріївну, останнє відоме місце
проживання: вул. Берегового, буд. 59, с. Маньківка, р-н
Тульчинський, Вінницька область, як відповідачку в су-
дове засідання 06.10.2016 року о 15.30 год. за адресою:
вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, для участі у розгляді ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Си-
нішиної Наталії Андріївни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачки, оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто за на-
явними в ній матеріалами.

Синішина Наталія Андріївна в разі неявки з поважних
причин зобов’язана повідомити суд про ці причини.

Суддя Штифурко Л. А.

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. № 34, запрошує в судове засідання
на 10 год. 00 хв. 17 жовтня 2016 року як відповідача
Голуб Ірину Андріївну у справі за позовом Калені-
ченка Олександра Леонідовича, третя особа: Кон-
стантінова Любов Сергіївна про відшкодування
збитків та відшкодування моральної шкоди. У разі
неявки відповідача без поважних причин, справа
буде розглянута в її відсутності за наявними мате-
ріалами у справі.

Суддя Чхайло О.В.

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє,
що справа за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Чернякова Георгія
Анатолійовича про стягнення заборгованості відкладена
на 20 жовтня 2016 року на 09 годину 00 хвилин. Розгляд
справи відбудеться під головуванням судді Мороз К.В., в
приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, вул. Мстислав-
ська, 17, каб. 2, для участі в справі як відповідача викли-
кають Чернякова Георгія Анатолійовича (останнє відоме
місце реєстрації: вул. Нафтовиків, 10/11, м. Чернігів,
14000).

Учасник розгляду вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя К.В. Мороз

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
05.12.2016 року о 09 год. 00 хв. Серебряника Олек-
сандра Ілліча як відповідача по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Серебряника Олександра Ілліча про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься в його відсут-
ність.

Суддя Савицький О.А.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Жайворонок Галини Григорівни до Слободяник Віктора
Олександровича про надання дозволу дитині на тимча-
совий виїзд із України за кордон. Суд викликає як від-
повідача по вказаній справі Слободяник Віктора
Олександровича, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Київська область, Броварський район, в/м Се-
миполки, в/ч А 0415.

Розгляд справи відбудеться о 14 год. 10 хв. 05 жовтня
2016 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Гру-
шевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н.М. Петришин

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 10 жовтня 2016 року о 14.00
годині в приміщенні Новомосковського міськрайонного
суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ,
пров. Козацький, 8, зал. 1) під головуванням судді Пар-
фьонова Д.О. відбудеться розгляд цивільної справи за
позовом Громадської організації «Оберіг Одеса» до Ши-
лової Вікторії Віталіївни про спростування недостовірної
інформації, відшкодування завданої моральної шкоди.

В якості відповідача судом викликається Шилова Вік-
торія Віталіївна, місце проживання якої суду не відомо.

Суддя Д.О. Парфьонов

Гайсинський районний суд Вінницької області пові-
домляє, що розгляд справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Пенедюк Світлани Вікторівни про стягнення заборго-
ваності відбудеться 07.11.2016 р. о 09.15 год. в примі-
щенні Гайсинського районного суду Вінницької області,
за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47, Вінницької об-
ласті.

У випадку неявки в судове засідання відповідача Пе-
недюк Світлани Вікторівни, 13.04.1970 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої було за адресою: м. Гайсин,
вул. Пироговського, 35, Вінницької області, без поваж-
них причин, справу може бути розглянуто без неї.

Суддя Кравець В.І.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303),
викликає на 16.11.2016 року на 09 год. 00 хв. як від-
повідача Бойко Тетяну Михайлівну по справі за по-
зовом Дзюменко Л.В., Куценко О.А., до Бойко Т.М.,
«ТДВ СТ «Домінанта» про відшкодування матеріаль-
ної і моральної шкоди, заподіяної внаслідок скоєння
злочину, дорожньо-транспортною пригодою.

Відповідачі викликаються у судове засідання, у
разі неявки відповідачів справа розглядатиметься за
їх відсутності.

Суддя В.О. Волошин

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 22.09.2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/2095/16-ц за позовною за-

явою Гелємєєва Сергія Сергійовича до Лутугин-

ської міської ради про визнання права власності

в порядку спадкування за законом та винесено за-

очне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Ломова Віктора Федоровича до Новака Миколи

Васильовича про стягнення заборгованості викликає

як відповідача Новака Миколу Васильовича в судове

засідання на 07.10.2016 р. на 12.30 год. та повідом-

ляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його

відсутність.

Суддя Кириленко Т.В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Шевченко Ганну Ми-
колаївну по справі за позовом ТОВ «Факторингова
компанія «РАНТЬЄ», про стягнення за кредитним до-
говором.

Слухання відбудеться 13.10.2016 р. о 10.00 год. в
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси,
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зал № 18.

В разі не з’явлення відповідача у судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за її відсутності на
підставі наявних доказів.

Суддя О.С. Пепеляшков

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303),
викликає на 27.10.2016 року на 14 год. 15 хв. як від-
повідача Прокопчука Олега Петровича по справі за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Прокопчука Олега
Петровича про стягнення боргу.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Суддя В.О. Волошин

Личаківський районний суд м. Львова викликає Па-
терко Ярослава Олексійовича (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів-Винники, вул. Ломоносова, 36 б) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1563/16 за позовом Патерко Лесі Юліанівни до Па-
терко Ярослава Олексійовича про розірвання шлюбу, що
відбудеться 10 жовтня 2016 р. о 13 год. 55 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань № 8.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж.І.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 7 листопада 2016 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні суду: вул. Григорія Со-
кальського, 76, м. Олександрія, під головуванням судді
Нероди Л.М. відбудеться слухання цивільної справи
№398/1282/16-ц за заявою Гєєвої Лідії Григорівни про
встановлення факту проживання однією сім’єю, де за-
інтересованою особою є Гольмівська селищна рада м.
Горлівки Донецької області.

У разі неявки представника заінтересованої особи в
судове засідання, справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. М. Нерода

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/4100/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Харченка М.М. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі - Харченко Ми-
кола Миколайович, 24 квітня 1979 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Ка-
лініно, вул. Тимирязєва, буд. 56, викликається до суду на
08 год. 00 хв. 18 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 по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Чижик Світлану Миколаївну,
14.03.1960 року народження (останнє відоме місце про-
живання — 39600, Полтавська область, м. Кременчук,
пров. Героїв Бресту, буд. 49, кв. 28), як відповідачку по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Актабанк» до Чижик Світлани Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 12.10.2016 року об 11.15
год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Пер-
шотравнева, буд. 29/5, каб. 8. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м.
Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Калишка Олексан-
дра Вікторовича, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 414/1347/16-ц, провадження
№ 2/414/443/2016 за позовом Полторацького Олек-
сандра Пантелійовича до Калишка Олександра Вік-
торовича про визнання заповіту недійсним та
визнання права власності, яке відбудеться 12 жовтня
2016 року об 11 годині 45 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Риндю Івана Івановича в судове засідання, яке
відбудеться 6 жовтня 2016 року об 11.00 годині, для роз-
гляду цивільної справи № 655/620/16-ц за позовом Ор-
гану опіки та піклування Горностаївської районної
державної адміністрації Херсонської області до Ринді
Івана Івановича про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини. Адреса суду: Херсонська область, смт Горноста-
ївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У
разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Наумцеву Юлію Вікторівну по цивільній
справі № 2/756/4046/16р. за позовом Карамана
Петра Васильовича до Наумцевої Юлії Вікторівни про
усунення перешкод у користуванні власністю шля-
хом визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, розгляд якої
призначено 14.11.2016 р. на 12.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№27, суддя Богдан О.О. У разі неявки, справу буде
розглянуто у відсутності відповідачки.

Суддя О. О. Богдан

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (за адресою: Миколаївська область, м. Воз-
несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18) викликає
Шевцову Тетяну Миколаївну як відповідачку в су-
дове засідання, яке відбудеться 11.10.2016 року о
09.30 годині за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Шев-
цової Тетяни Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя Висоцька Г. А.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приват Банк» до Семененка
Сергія Михайловича про стягнення заборгованості
викликає відповідача Семененка Сергія Михайло-
вича в судове засідання на 07.10.2016 р. о 08.00 год.
та повідомляє, що в разі неявки справа буде розгля-
нута в його відсутність.

Суддя Кириленко Т. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу № 265/3379/16-ц за позовом Батіна
О.К. до ПрАТ «Страхова компанія Україна» та Шамота А.С.
про відшкодування матеріальної шкоди.

Відповідач: ПрАТ «Страхова компанія Україна», останнє
відоме місцезнаходження якого: місто Київ, вул. Ревуць-
кого, будинок 42-Г, викликається на 10.00 годину 10 жов-
тня 2016 року в кабінет № 205, для участі у розгляді справи
по суті.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності на підставі документів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом Жиленко Яни
Олексіївни до Ковальова Павла Сергійовича про надання
дозволу на виїзд за межі України неповнолітньої дитини.

Відповідач Ковальов Павло Сергійович викликається
судом на 10.30 год. 21 жовтня 2016 року в кабінет № 204,
для участі у розгляді справи по суті.

Ковальову Павлу Сергійовичу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача Ковальова Павла Сергійовича в судове засі-
дання він повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Копилова Л. В.

Теплодарський міський суд Одеської області викликає
до суду відповідача Юшкова Костянтина Олександровича,
останнє відоме місце проживання: м. Теплодар Одеської
області, вул. Генерала Плієва, 10, кв. 35, по цивільній
справі №516/104/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Юшкова Костянтина Олександровича, розгляд якої від-
будеться 17 жовтня 2016 року о 10.00 годині за адресою:
м. Теплодар Одеської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Шу-
мейко М.Т.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Юш-
кову Костянтину Олександровичу подати заперечення на
позов та докази, якими обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутності відповідача Юшкова Костянтина
Олександровича.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/3691/2016 за позо-
вом ПАТ АК «Приватбанк» до Осадчого Віктора
Олександровича про стягнення заборгованості за кредит
призначена до розгляду на 10.10.2016 р. о 08.00 год. за
адресою суду: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2 (2
поверх).

Явка відповідача Осадчого Віктора Олександровича,
29.05.1973 року народження, зареєстрованого за адресою:
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Воронезька, б. 37 -
обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Чемодурова Н. О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +20 +25
Житомирська +10 +15    +20 +25
Чернігівська +10 +15    +20 +25
Сумська +10 +15    +20 +25
Закарпатська +10 +15    +21 +26
Рівненська +10 +15    +20 +25
Львівська +9 +14    +20 +25
Івано-Франківська +8 +13    +20 +25
Волинська +10 +15    +20 +25
Хмельницька +10 +15    +20 +25
Чернівецька +10 +15    +20 +25
Тернопільська +10 +15    +20 +25
Вінницька +10 +15    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +20  +25
Кіровоградська +10   +15   +20  +25
Полтавська +10   +15   +20  +25
Дніпропетровська +10   +15   +20  +25
Одеська +10   +15   +20  +25
Миколаївська +10   +15   +20  +25
Херсонська +10   +15   +20  +25
Запорізька +10   +15   +20  +25
Харківська +9   +14   +18  +23
Донецька +9   +14   +18  +23
Луганська +8   +13   +17  +22
Крим +10   +15   +20  +25
Київ +12   +14   +22  +24

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

МАНДРИ. Позаду  угорські Мішкольц,
Дебрецен, Будапешт і Ерд, а також сло-
вацькі Кошиці. Виставка закарпатських
художників, яка від початку року побувала
в п’яти містах Угорщини й Словаччини, на-
решті повернулася додому. 

Проект «Зріз сучасного мистецтва За-
карпаття», що реалізовували за сприяння
Генконсульства Угорщини в Ужгороді,  на-
ближався до завершення. Логічну крапку
було поставлено в атріумі (величезному
фойє будівлі облдержадміністрації) на  ву-
лиці Народній, 4, в якому традиційно зві-
тують діячі різних видів мистецтва.

Виставку, яка  налічує  майже 70 робіт
понад  30 авторів, відкрили начальник об-
ласного управління культури Вікторія Фро-
лова, консул Генерального консульства

Угорщини в Ужгороді Ласло Віда, голова
обласної організації Національної спілки

художників України Борис Кузьма та ди-
ректор обласного художнього музею ім.
Й. Бокшая Франциск Ерфан. 

— Всюди ці твори сприймали з непід-
робною цікавістю,   ми чули  схвальні
відгуки  про майстерність сучасних
митців Закарпаття, — сказав Ласло
Віда. Консул побажав майстрам пен-

зля і різця натхнення, висловив надію на
подальшу співпрацю з ними у майбутньо-
му. «Мандрівна» виставка корисна ще й
тому, що  уможливила спілкування митців
обабіч кордонів, зближуючи їх, збагачую-
чи враженнями. І все це, за словами кон-
сула, відбулося! 

Начальник обласного управління куль-
тури Вікторія Фролова на відкритті під-
креслила, що закарпатці презентували
найближчим сусідам хай і не вичерпну,
але найбільш представницьку колекцію
робіт сучасних закарпатських творців.
Ідеться про митців, які належать до різних
творчих поколінь та мистецьких об’єд-
нань, представляють різні види, жанри,
стилі.  

По завершенні цієї виставки   шану-
вальників прекрасного чекає масштабні-
ша експозиція, більш різножанрова і стро-
ката: її буде відкрито напередодні Дня ху-
дожника України, який відзначаємо 9 жов-
тня. 

Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»

ПІДТРИМКА. Наприкінці ве-
ресня до Овруча на Житомир-
щині завітав координатор про-
грами Турецького агентства зі
співробітництва та розвитку 
(ТІКА) в Україні Хаджи Байрам
Болат, який опікується вико-
нанням кількох важливих соці-
альних проектів та реалізацією
благодійної ініціативи «Турець-
кий народ — дітям Чорнобиля».

З нагоди 1070-річчя міста
пан Болат привіз щирі поба-
жання й подарунки овруцьким
школярам, котрі влітку завдяки
фінансуванню ТІКА зміцнюва-
ли здоров’я на чорноморському
курорті Залізний Порт. Загалом
же коштом організації з 2010
року на морському узбережжі
Херсонщини оздоровлено май-
же півтисячі юних мешканців
Овруцького та Народицького
районів Житомирщини, які по-

страждали від наслідків аварії
на ЧАЕС.

Під час поїздки до Овруча
Хаджи Байрам Болат відвідав
яскраві дитячі культурно-мис-
тецькі заходи до Дня міста, оз-

найомився з майбутньою екс-
позицією першого в Україні
Музею художньої соломки,
зустрівся з головою Овруцької
районної держадміністрації
Юрієм Дивинським, котрий

вручив поважному гостеві по-
чесну грамоту за доброчинну
діяльність на благо дітей, які
мають статус постраждалих
унаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи.

Закарпатці
показали 
зріз сучасного
мистецтва
сусідам

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

УСЕ КРАЩЕ — ДІТЯМ.
Чернівецька обласна держав-
на адміністрація та Посоль-
ство України в Республіці Хор-
ватія організували безкоштов-
ний відпочинок та оздоров-

лення для п’ятдесяти дітей з
родин буковинців — учасників
АТО у дитячому таборі «Ва-
раждин», що на хорватському
острові Раб. 

Фінансову підтримку благо-
дійній акції надала також 
Вараждинська жупанія, яка є
регіоном-побратимом Черні-

вецької області. До неї долу-
чилися мерії Вараждина та
Загреба.

Відпочинок на Адріатично-
му узбережжі діти запам’ята-
ють надовго. Вони побували
на цікавих екскурсіях. У За-
гребі разом з представника-
ми українського посольства

вшанували пам’ять Тараса
Шевченка. Маленькі буко-
винці поклали квіти до
пам’ятника Великому Кобза-
реві, що  встановлений на ву-
лиці Українській у столиці
Хорватії. Звучали Шевченко-
ві поезії, а з ними — україн-
ські пісні.

Шевченкове слово звучало у Хорватії

ТІКА оздоровлює овруцьких школярів
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Фонсека обіграв
колишніх

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЛІГА ЄВРОПИ. «Шахтар» здобув другу поспіль перемогу в
груповому турнірі Ліги Європи сезону 2016/17. Колишній клуб
Паулу Фонсеки португальська «Брага» не зміг нічого проти -
ставити нинішній команді, яку визнавали фаворитом ще до по-
чатку протистояння. Португальці не впоралися з натиском гос-
подарів, які, звісно, грали першим номером, і пропустили гол
ще до перерви — після навісу зі штрафного м’яч відскочив до
Тараса Степаненка, який «розстріляв» ворота суперника.

На старті другого тайму Фред отримав другу «жовту» за си-
муляцію, і «Шахтар» залишився в меншості. Однак ситуацію
на полі це вилучення не змінило. «Гірники» домінували далі й
забили другий гол: Віктор Коваленко опинився першим на під-
биранні після рикошету. 

«Це заслужена перемога проти хорошої команди. Гадаю, ми
були дуже сильні на початку гри. Нам вдалося забити швидкий
м’яч, і ми не дозволяли «Бразі» переходити в атаку. Могли за-
бити ще, однак результат першого тайму нас і так влаштову-
вав», — підсумував наставник «Шахтаря».

Не соромно за дії своїх підопічних і Юрієві Вернидубу. Лу-
ганська «Зоря» провела свій другий поєдинок групового етапу
Ліги Європи, у якому зустрічалася з англійським «Манчестер
Юнайтед» на виїзді. Поєдинок завершився мінімальною пере-
могою досвідченіших і титулованих господарів.

У першому таймі українській команді вдалося втримати свої
ворота сухими. Після перерви «МЮ» гнув далі свою лінію, а
для посилення атаки Жозе Моурінью випустив на поле Уейна
Руні. Саме останній невдало пробив після пасу з флангу, а на
добиванні Златан Ібрагімович головою відправив м’яч у ворота
Микити Шевченка. 

«Задоволений, що так зіграли й виконали такий обсяг ро-
боти, практично не давши суперникові  шансів забити, та тро-
хи недопрацювали. Є й роз-
чарування. Ми сьогодні за-
слуговували як мінімум на ні-
чию, — зауважив наставник
луганчан. І додав: після про-
пущеного м’яча побачив в
очах своїх хлопців, що вони
хочуть зрівняти рахунок. —
Вони йшли вперед і не бояли-
ся. Гадаю, ми на правильному
шляху». 

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи, груповий турнір
2-й тур
Шахтар — Брага — 2:0
Голи: Степаненко (5), Коваленко
(56)
Манчестер Юнайтед — Зоря —
1:0
Гол: Ібрагімович (69)

В експозиції представлено різні
жанри і стилі кількох творчих
поколінь 

Діти побачили море завдяки благодійникам
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