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«Ми нікому не дозволимо 
спекулювати українською землею»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив із 50 світових варіантів 
реформування цього ринку обрати найприйнятніший 

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Роботу Прем’єр-міністр роз-
почав із двох спростувань. 

По-перше, заяви деяких на-

родних депутатів, що в укра-
їнців забирають помешкан-
ня за несплату житлово-кому-
нальних послуг, не відповіда-
ють дійсності. А по-друге, мо-
раторій на продаж землі дія-

тиме в Україні, допоки Верхо-
вна Рада не ухвалить рішення 
про функціонування земель-
ного ринку. Глава уряду чіт-
ко пояснив, що Кабмін не під-
тримуватиме жодних таких рі-

шень без обговорення моде-
лей створення і розвитку зе-
мельного ринку. «Жодних рі-
шень про запровадження про-
дажу землі не може бути без 
широкого обговорення із влас-

никами земель потенційної мо-
делі обігу земель, що захис-
тить реальних землевласників 
та зробить українців ба-
гатшими», — наголосив 
В олодимир Гройсман.

Віце-прем’єр-міністр про неактуальність цього питання 
у найближчій перспективі
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Не їдьте до РФ, 
цілішими будете 

ОФІЦІЙНО. Вітчизняне МЗС глибоко занепокоєне збільшен-
ням числа провокацій російських силових структур стосовно 
громадян України. На території держави-агресора побільшало 
безпідставних затримань наших співгромадян. Тамтешні пра-
воохоронні органи грубо з ними поводяться, застосовують не-
припустимі методи фізичного й психологічного впливу, торту-
ри, інші дії, що принижують людську гідність. Громадянам Укра-
їни відмовляють у доступі до них консулів і адвокатів, повідо-
мляють в МЗС.

Такими діями російська сторона грубо порушує універсаль-
ні норми міжнародного права з дотримання прав і свобод лю-
дини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання відповід-
но до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року 
та Консульської конвенції між Україною та Російською Федера-
цією від 1994 року.

З огляду на істотно обмежені нині можливості української 
сторони гарантувати належну безпеку наших співгромадян на 
території РФ, МЗС закликає утримуватися як від поїздок до цієї 
країни, так і від прямування транзитом її територією.
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ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

15,5 млрд доларів   
становлять міжнародні резерви 

України, що на 9,9% більше 
за показник на початок вересня 

«Хочу ще раз 
чітко заявити: 

ні в меморандумі з МВФ, 
ні в уряді про підвищення 

пенсійного віку на 
сьогодні не йдеться».

Мінімальні пенсії 
зростуть на 10%

МИЛОСЕРДЯ

У Лисичанську сім’я 
переселенців з 
окупованої Кадіївки 
виховує 12 прийомних 
дітей із важкою долею

У Міністерстві фінансів 
роз’яснили, що стоїть 
за пропозиціями 
з удосконалення 
податкової системи

НОВАЦІЇ

ЕКСКЛЮЗИВ. Голова правління Пенсійного фонду України 
Олексій Зарудний розповів «УК», що уряд спрямовує 
додатковий ресурс на вдосконалення соціальної підтримки
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ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»

на електронному торговельному майданчику

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА»

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний� Гелюх� Анатолій� Юрійович,
15.09.1979�р.н.,�відповідно�до�вимог�ст.ст.�42,
133,�135�КПК�України�викликається�о�10�год.�00
хв.�10�та�14�жовтня�2016�року�до�старшого�слід-
чого�в�ОВС�ГСУ�СБ�України�Фролова�P.M.�у�каб.
111�за�адресою:�м.�Київ,�вул.�Володимирська,�33
(тел.�044-256-99-58),�для�проведення�слідчих�та
процесуальних� дій� у� кримінальному� провад-
женні�№�22014000000000338�за�ч.�1�ст.�258-3�КК
України.

Вишгородський�районний�суд�Київської�області�повідомляє,�що�в
провадженні�суду�розглядається�цивільна�справа�№ 363/3915/15-ц�за
позовом�першого�заступника�прокурора�прокуратури�Київської�області
в�інтересах�держави�до�Вишгородської�міської ради,�Северенчика�Ва-
лерія�Івановича,�Петренко�Світлани�Василівни,�Мотайло�Стелли�Мико-
лаївни,�Мавродія�Юрія�Станіславовича,�Захожего�Ігоря�Віталійовича,
Діонісієвої�Анжели�Еглерівни,�Гончарук�Вікторії�Вікторівни,�Лисенко�Інни
Василівни,�Філюшкіної�Лідії�Семенівни,�Чорного�Олександра�Борисо-
вича,�Лисенка�Олександра�Васильовича,�Нам’ясенко�Галини�Миколаївни,
Мороз�Наталії�Вікторівни,�Чічоти�Віктора�Васильовича,�Сакевича�Олексія
Володимировича,�Моргуна�Петра�Олександровича,�Янчара�Юрія�Михай-
ловича,�Ланової�Наталії�Василівни,�Сиваш�Любові�Іванівни,�Костянчука
Валерія�Павловича,�Шевченко�Клавдії�Іванівни,�Медведка�Олександра
Васильовича,�В’яла�Світлани�Юріївни,�Педченко�Мотрони�Павлівни,�Лу-
жанської�Наталії�Василівни,�Руденко�Вікторії�Анатоліївни,�Коменданта
Ігоря�Петровича,�Радченка�Олександра�Анатолійовича,�Радченка�Анато-
лія�Васильовича,�Даценко�Лариси�Іванівни,�Защенкова�Сергія�Григоро-
вича,�Лазаренка�Максима�Віталійовича,�Хоменко�Вікторії�Леонідівни,
Ликова�Дмитра�Ігоровича,�Димченка�Сергія�Миколайовича,�Решетнікова
Дмитра�Григоровича,�Назаренка�Сергія�Борисовича,�Ткалича�Юрія�Ми-
хайловича,�Андріящука�Валерія�Івановича,�Терехової�Марії�Іванівни,�Па-
вленко� Анни� Валеріївни,� треті� особи:� Полянецький� Віктор
Володимирович,�Зайченко�Олена�Віталіївна,�Пушкар�Юлія�Володими-
рівна,�Волкова�Світлана�Вікторівна,�Радченко�Артем�Анатолійович,�Кор-
чемний�Олексій�Сергійович,�Бакуменко�Анатолій�Володимирович�про
визнання�незаконними�та�скасування�рішення�міської�ради,�визнання
недійсними�державних�актів�на�право�власності�на�землю.

Судове�засідання�відбудеться�10 жовтня�2016�року�о�10�годині�30 хви-
лин,�за�адресою:�м.�Вишгород,�вул.�Кургузова,�7�кабінет�№�17.

У�разі�неявки�відповідачів�без�поважних�причин справа�буде�розгля-
нута�за�їх відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Каховський�міськрайонний�суд�Херсонської
області�у�зв’язку�з�розглядом�цивільної�справи
за�позовом�Соловйова�Андрія�Андрійовича�до
Соловйової�Віти�Анатоліївни�про�стягнення�алі-
ментів,�викликає�відповідача�—�Соловйову�Віту
Анатоліївну.� Судове� засідання� відбудеться� 10
жовтня�2016�року�об�11.15�год.

Адреса�суду:�м.�Каховка�Херсонської�області,
вул.�Мелітопольська,�172,�каб.�№�27.�В�разі�не-
явки�у�судове�засідання�відповідача�слухання
справи�відбудеться�за�його�відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Оріхівський�районний�суд�Запорізької�області�викликає
Коняшкіну�Юлію�Валентинівну,�яка�проживає�за�адресою:
87304,�Донецька�обл.,�м.�Амвросіївка,�вул.�Свободи,�буд.
13,� кв.� 39� у� судове� засідання� по� цивільній� справі
№323/2405/16-ц�(2/323/625/16)�за�позовом Публічного�ак-
ціонерного�товариства�комерційний�банк�«ПриватБанк»�до
Коняшкіної�Юлії�Валентинівни про�стягнення�заборгова-
ності�за�кредитним�договором.

Судове�засідання�відбудеться�о�09-00�годині��10�жовтня
2016�року�у�приміщенні�суду�за�адресою:�Запорізька�об-
ласть,�м.�Оріхів,�вул.�Карла�Маркса,�27,�під головуванням
судді Щербань Лариси Сергіївни, кабінет�№9.

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

Оріхівський�районний�суд�Запорізької�області�викликає
Тонконог�Володимира�Олександровича,�який�проживає�за
адресою:�70530,�Запорізька�обл.,�Оріхівський�р-н,�смт.Коми-
шуваха,�вул.�Хмельницького�буд.�17,�кв.�1�у�судове�засідання
по�цивільній�справі�№323/2403/16-ц�(2/323/623/16)�за�позо-
вом�Публічного�акціонерного�товариства�комерційний�банк
«ПриватБанк»�до�Тонконог�Володимира�Олександровича про
стягнення�заборгованості�за�кредитним�договором.

Судове�засідання�відбудеться�о�09-00�годині�10�жовтня
2016�року�у�приміщенні�суду�за�адресою:�Запорізька�область,
м.�Оріхів,�вул.�Карла�Маркса,�27,�під головуванням судді
Щербань Лариси Сергіївни,�кабінет�№9.

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

Оріхівський�районний�суд�Запорізької�області�викликає
Логунову� Ніну� Миколаївну,� яка� проживає� за� адресою:
87370,�Донецька�обл.,�Амвросіївський�р-н.,�с.�Лисиче�вул.
Ленінградська�буд.� 136� у� судове� засідання�по�цивільній
справі�№323/2486/16-ц�(2/323/663/16)�за�позовом�Публіч-
ного�акціонерного�товариства�комерційний�банк�«Приват-
Банк»� до� Логунової� Ніни� Миколаївни� про� стягнення
заборгованості�за�кредитним�договором.

Судове�засідання�відбудеться�о�09-00�годині��10�жовтня
2016�року�у�приміщенні�суду�за�адресою:�Запорізька�об-
ласть,�м.�Оріхів,�вул.�Карла�Маркса,�27,�під головуванням
судді Щербань Лариси Сергіївни,�кабінет�№9.

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

Артемівський�міськрайонний�суд�Донецької
області�(84500,�м.�Бахмут,�вул.�Миру,�5)�прово-
дить�розгляд�цивільної�справи�за�позовом�Пуб-
лічного� акціонерного� товариства� комерційний
банк�«Приват�Банк»�до�Калмикової�Зіти�Володи-
мирівни�про�стягнення�заборгованості�за�кредит-
ним�договором.�Відповідач�у�справі�Калмикова
Зіта� Володимирівна,� проживає� за� адресою:
84522,�Донецька�область,�м.�Часів�Яр,�вул.�Леніна,
буд.�26�викликається�в�судове�засідання,�призна-
чене�на�11�год.�00�хв.�18.10.2016�р.,�до�суду,�каб.
№213,�для�участі�у�розгляді�справи�по�суті.

Відповідачу�пропонується�надати�свої�запере-
чення�на�позов�та�відповідні�докази.�У�випадку�не-
можливості� прибуття,� відповідач� повинен
повідомити�суд�про�причини�неявки.�За�інших�об-
ставин�розгляд�справи�відбудеться�у�його�відсут-
ності.

Суддя Чопик О. П.

Оріхівський�районний�суд�Запорізької�області�викликає
Задираку� Людмилу� Іванівну,� яка� проживає� за� адресою:
87301,�Донецька�обл.,�м.�Амвросіївка,�вул.�Шевченка,�буд.
2�у�судове�засідання�по�цивільній�справі�№323/2488/16-ц
(2/323/665/16)�за�позовом�Публічного�акціонерного�това-
риства�комерційний�банк�«ПриватБанк»�до�Задираки�Люд-
мили�Іванівни�про�стягнення�заборгованості�за�кредитним
договором.

Судове�засідання�відбудеться�о�09-00�годині�10�жовтня
2016�року�у�приміщенні�суду�за�адресою:�Запорізька�об-
ласть,�м.�Оріхів,�вул.�Карла�Маркса,�27,�під головуванням
судді Щербань Лариси Сергіївни,�кабінет�№9.

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

Оріхівський�районний�суд�Запорізької�області�викликає
Єрьоміну�Наталю�Яківну,�яка�проживає�за�адресою:�87300,
Донецька�обл.,�м. Амвросіївка,�вул.�Петровського,�буд.�61�у
судове� засідання� по� цивільній� справі� №323/2478/16-ц
(2/323/655/16)�за�позовом�Публічного�акціонерного�товарис-
тва� комерційний�банк�«ПриватБанк»�до�Єрьоміної�Наталі
Яківни про�стягнення�заборгованості�за�кредитним�догово-
ром.

Судове�засідання�відбудеться�о�09-00�годині��10�жовтня
2016�року�у�приміщенні�суду�за�адресою:�Запорізька�область,
м.�Оріхів,�вул.�Карла�Маркса,�27,�під головуванням судді
Щербань Лариси Сергіївни,�кабінет�№9.

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

Павлоградський�міськрайонний�суд�Дніпропетров-
ської�області�по�кримінальній�справі�№�185/7518/16-к
за� обвинуваченням� Толстих� Михайла� Сергійовича� у
вчиненні�злочину,�передбаченого�ч.�1�ст.�258-3,�ч.�2�ст.
28,�ч.�2�ст.�437,�ч.�3�ст.�27,�ч.�3�ст.�258,�ч.�2�ст.�146,�ч.�2
ст.�28,�ч.�1�ст.�438�КК�України,�викликає�обвинуваченого
Толстих�Михайла�Сергійовича�в�підготовче�судове�за-
сідання,�яке�призначене�на�10�жовтня�2016�року�о�14.00
год.,� та� яке� буде� проводитися� головуючим� суддею
Косюк�А.П.�в�приміщенні�Павлоградського�міськрайон-
ного�суду,�який�знаходиться�за�адресою:�Дніпропетров-
ська�область,�м.�Павлоград,�вул.�Дніпровська,�135.

Після�опублікування�оголошення�в�пресі�обвинува-
чений�вважається�повідомленим�про�дату,�час�та�місце
розгляду�справи.�У�разі�неявки�обвинуваченого�справу
буде�розглянуто�за�його�відсутності.

Суддя А.П. Косюк

Шевченківський�районний�суд�м.�За-
поріжжя�викликає�Начичка Руслана Ана-
толійовича,�Начичко�Елю Володимирівну,
Сиващенко�Лідію Максимівну в�судове
засідання�як�відповідачів за�позовом�ПАТ
КБ�«Приват�Банк»�до�Начичка Руслана
Анатолійовича,�Начичко�Елі Володими-
рівни,� Сиващенко� Лідії Максимівни,
справа�№�336/5264/16-ц,�про�стягнення
заборгованості� на� 06.10.2016� року� о
12.00�годині,�яке�відбудеться�за�адресою:
м.�Запоріжжя,�вул.�Чарівна,�117а.

Суддя Жупанова І. Б.

 

Номер лоту: №№219380-219383 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.trade.uisce.com.ua 
Дата проведення аукціону: 09 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

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

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ» 
Номер лоту: №№1892-1897 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.aykcion.com.ua 
Дата проведення аукціону: 09 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

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

ТТООВВААРРННАА  ББІІРРЖЖАА  ««ААЛЛЬЬЯЯННСС»»  
Номер лоту: №№ 325-328 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: https://tb-alyans.com.ua 
Дата проведення аукціону: 09 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
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�РОЗПОРЯДЖЕННЯ�
ПРЕЗИДЕНТА�УКРАЇНИ

Про відставку голови Шепетівської районної
державної адміністрації Хмельницької 

області
Відповідно�до�частини�десятої�статті�118�Конституції�України�прийняти

відставку�голови�Шепетівської�районної�державної�адміністрації�Хмель-
ницької�області�ПЕТРОВА�В’ячеслава�Анатолійовича.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м.�Київ
3�жовтня�2016�року
№�256/2016-рп

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від�22�вересня�2016�р.�№�670
Київ

Про внесення змін до Загального положення
про юридичну службу міністерства, іншого

органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації

Кабінет�Міністрів�України�ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести�до�Загального�положення�про�юридичну�службу�міністерства,�ін-

шого�органу�виконавчої�влади,�державного�підприємства,�установи�та�ор-
ганізації,� затвердженого� постановою�Кабінету�Міністрів� України� від� 26
листопада�2008�р.�№�1040�(Офіційний�вісник�України,�2008�р.,�№�93,�ст.
3068;�2012�р.,�№�45,�ст.�1769),�зміни,�що�додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою�Кабінету�Міністрів�України
від�22�вересня�2016�р.�№�670

ЗМІНИ,
що вносяться до Загального положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 
підприємства, установи та організації

1.�Пункти�18�і�19�викласти�в�такій�редакції:

«18.�На�посаду�керівника�юридичної�служби�органу�виконавчої�влади,
юрисдикція�якого�поширюється�на�всю�територію�України,�однієї�або
кількох�областей,�міста�Києва�або�Севастополя,�його�заступника�призна-
чаються�повнолітні�громадяни�України,�які�вільно�володіють�державною
мовою�та�здобули�ступінь�вищої�юридичної�освіти�не�нижче�магістра*,�з
досвідом�роботи�на�посадах�державної�служби�категорії�«Б»�чи�«В»�або
досвідом�служби�в�органах�місцевого�самоврядування,�або�досвідом�ро-
боти�на�керівних�посадах�підприємств,�установ�та�організацій�незалежно
від�форми�власності�не�менше�двох�років.

На� посаду� керівника� юридичної� служби� іншого� органу� виконавчої
влади,�його�заступника�призначаються�повнолітні�громадяни�України,�які
вільно�володіють�державною�мовою�та�здобули�ступінь�вищої�юридичної
освіти� не� нижче� магістра*,� з� досвідом� роботи� на� посадах� державної
служби�категорії�«Б»�чи�«В»�або�досвідом�служби�в�органах�місцевого
самоврядування,�або�досвідом�роботи�на�керівних�посадах�підприємств,
установ�та�організацій�незалежно�від�форми�власності�не�менше�одного
року.

19.�На�посаду�головного�спеціаліста,�провідного�спеціаліста�або�спе-
ціаліста�юридичної�служби�органу�виконавчої�влади�призначаються�по-
внолітні�громадяни�України,�які�вільно�володіють�державною�мовою�та
здобули�ступінь�вищої�юридичної�освіти�бакалавра�або�молодшого�бака-
лавра.».

2.�Пункт�20�виключити.
3.�Пункт�21�викласти�в�такій�редакції:
«21.�На�посаду�керівника�юридичної�служби�підприємства�признача-

ється�особа,�яка�здобула�ступінь�вищої�юридичної�освіти�не�нижче�ма-
гістра*,�з�досвідом�роботи�за�фахом�не�менш�як�два�роки.».�

4.�У�пункті�22:
1)�доповнити�пункт�після�абзацу�першого�новим�абзацом�такого�змісту:�
«Для�проведення�конкурсного�відбору�на�зайняття�вакантної�посади

керівника�юридичної�служби�міністерства,�іншого�центрального�органу
виконавчої�влади�до�роботи�в�конкурсній�комісії�залучається�представник
Мін’юсту.».

У�зв’язку�з�цим�абзаци�другий�і�третій�вважати�відповідно�абзацами
третім�і�четвертим;

2)�абзац�третій�викласти�в�такій�редакції:�
«Для�проведення�конкурсного�відбору�на�зайняття�вакантної�посади

керівника�юридичної�служби�територіального�органу�міністерства,�іншого
центрального�органу�виконавчої�влади�до�роботи�в�конкурсній�комісії�за-
лучається�керівник�юридичної�служби�відповідного�міністерства,�іншого
центрального�органу�виконавчої�влади.».

5.�Доповнити�Загальне�положення�виноскою�«*»�такого�змісту:
«_______________

*У�разі�коли�особа,�яка�претендує�на�зайняття�вакантної�посади,�здобула�вищу�освіту
за�освітньо-кваліфікаційним�рівнем�спеціаліста�(повну�вищу�освіту)�відповідно�до
підпункту�2�пункту�2�розділу�XV�«Прикінцеві�та�перехідні�положення»�Закону�Ук-
раїни�«Про�вищу�освіту»,�така�освіта�прирівнюється�до�вищої�освіти�ступеня�ма-
гістра.».

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�8�вересня�2016�р.�№�658-р
Київ

Про призначення Д. Чеберкуса 
представником Уряду України 

в Секретаріаті Договору про Антарктику
Призначити�Чеберкуса�Дмитра�Вікторовича�—�директора�департаменту

науково-технічного�розвитку�Міністерства�освіти�і�науки�представником
Уряду�України�в�Секретаріаті�Договору�про�Антарктику.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від�8�вересня�2016�р.�№�661-р

Київ
Про передачу частини бюджетних 

призначень, передбачених 
Господарсько-фінансовому департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

на 2016 рік
1.�Відповідно�до�статті�21�Закону�України�«Про�Державний�бюджет�Ук-

раїни�на�2016�рік»�передати�частину�бюджетних�призначень,�передбачених
Господарсько-фінансовому�департаменту�Секретаріату�Кабінету�Міністрів
України�у�загальному�фонді�державного�бюджету�(загальнодержавні�ви-
трати)�за�програмою�0421010�«Заходи�щодо�оптимізації�системи�централь-
них� органів� виконавчої� влади� та� скорочення� кількості� контролюючих
органів»,�у�сумі�114,2�тис.�гривень�(видатки�споживання,�з�них�оплата�праці
—�92,7�тис.�гривень)�Національному�агентству�з�питань�підготовки�та�про-
ведення�в�Україні�фінальної�частини�чемпіонату�Європи�2012�року�з�фут-
болу� та� реалізації� інфраструктурних� проектів� за� програмою� 3107010
«Організаційне�забезпечення�підготовки�та�проведення�в�Україні�фінальної
частини�чемпіонату�Європи�2012�року�з�футболу�та�реалізації�інфраструк-
турних�проектів»�для�здійснення�заходів,�пов’язаних�з�його�реорганізацією.

2.�Забезпечити:
Міністерству� інфраструктури�—�погодження�перерозподілу�видатків

державного�бюджету,�передбаченого�пунктом�1�цього�розпорядження,�з
Комітетом�Верховної�Ради�України�з�питань�бюджету;

Міністерству�фінансів�—�внесення�відповідних�змін�до�розпису�держав-
ного�бюджету;

Державній�казначейській�службі�—�перерахування�бюджетних�коштів
відповідно�до�переданих�бюджетних�призначень.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Верхньорогачицький районний суд Херсонської області

викликає в судове засідання Боднар Богдана Миколайо-
вича як відповідача по справі № 651/299/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Боднар Богдана Миколайовича
про стягнення заборгованості на 17.10.2016 року о 10.00
годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньоро-
гачицького районного суду Херсонської області за адре-
сою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик
Верхньорогачицького району Херсонської області суддя
Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсут-
ності відомостей про причину неявки Боднар Богдана Ми-
колайовича, повідомленого належним чином або причину
неявки буде визнано судом неповажною – суд вирішить
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заоч-
ному порядку).

Суддя В.Г. Загрунний

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання Боднар Оксану Михайлівну як
відповідача по справі №  651/318/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Боднар Оксани Михайлівни про стягнення
заборгованості на 17.10.2016 року об 11.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорога-
чицького районного суду Херсонської області за адресою:
вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верхньорогачиць-
кого району Херсонської області суддя Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності ві-
домостей про причину неявки Боднар Оксани Михайлівни,
повідомленої належним чином або причину неявки буде ви-
знано судом неповажною – суд вирішить справу на підставі
наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

Суддя В.Г. Загрунний

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу 
№ 425/2740/16-ц за позовом Ляскевич Надії Миколаївни до
Ляскевич Костянтина Миколайовича, Ляскевич Павла Мико-
лайовича, Ляскевич Євгена Миколайовича (відповідачі заре-
єстровані: вул. Іванова, 1, м. Рубіжне, Луганська обл.) про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням. Відповідачі викликаються у судове
засідання, призначене на 11.10.2016 р. о 09-00 годині, у при-
міщення Рубіжанського міського суду, зал судових засідань
№ 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неявки у судове засідання відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності з постановленням заочного рішення.
З опублікуванням оголошення відповідачі Ляскевич Костян-
тин Миколайович, Ляскевич Павло Миколайович, Ляскевич
Євген Миколайович вважаються повідомленими про час та
місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області — судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7281/16-к стосовно Заруби
Владлена Вікторовича, 12.07.1969 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Заруба В.В. зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Дружби,
кв. 17.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Зарубу Владлена
Вікторовича, у підготовче судове засідання, яке відбудеться
11 жовтня 2016 року о 14-00 год. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Река А. С.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги,
6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Голишева Михайла Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Голишев Михайло Юрійович, останнє ві-
доме місце реєстрації та мешкання якого є вулиця 130-ї
Таганрозької дивізії, будинок 10-а, квартира 28 в місті
Маріуполі Донецької області, викликається для участі у
розгляді вищевказаної цивільної справи по суті на 27
жовтня 2016 року о 10-20 годині та 01 листопада 2016
року о 09-40 годині, кабінет №218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
кументів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Пере-
моги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Погожої Катерини Петрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Погожа Катерина Петрівна, останнє ві-
доме місце реєстрації та мешкання якої є провулок
Банний, будинок, 5 в місті Маріуполі Донецької об-
ласті, викликається для участі у розгляді вищевказа-
ної цивільної справи по суті на 25 жовтня 2016 року
о 10-50 годині та 31 жовтня 2016 року о 09-40 годині,
кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність на під-
ставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги,
6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Ніколєнка Вадима Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Ніколєнко Вадим Олександрович, останнє
відоме місце реєстрації та мешкання якого є провулок
Трудовий, будинок 2, квартира 24 в місті Маріуполі До-
нецької області, викликається для участі у розгляді ви-
щевказаної цивільної справи по суті на 27 жовтня 2016
року о 09-20 годині та 01 листопада 2016 року о 09-00
годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
кументів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги,
6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Денисенко Юлії Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Денисенко Юлія Вікторівна, останнє ві-
доме місце реєстрації та мешкання якої є провулок Бан-
ний, будинок 5 в місті Маріуполі Донецької області,
викликається для участі у розгляді вищевказаної цивіль-
ної справи по суті на 25 жовтня 2016 року об 11-00 го-
дині та 31 жовтня 2016 року о 10-00 годині, кабінет
№ 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність на підставі доку-
ментів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник I.Г.

Тиврівський районний суд викликає в судове за-
сідання як відповідача Сіденка Романа Олександро-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Гнівань,
вул. Червоноармійська, 20/15 Тиврівського району
Вінницької області, по справі № 145/869/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 27.10.2016 р. об 11-45 год.
в приміщенні Тиврівського районного суду Вінниць-
кої області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів
Тиврівського району Вінницької області, 23300. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутності, на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя І.О. Ратушняк

Селидівський міський суд Донецької області ви-
кликає Седнєва Владислава Володимировича як від-
повідача по цивільній справі № 242/3813/16-ц за
позовом публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Седнєва Владис-
лава Володимировича про стягнення заборгованості,
яку призначено до розгляду на 13 жовтня 2016 року
о 08:00 годині, а також Молибожко Ганну Юріївну як
відповідача по цивільній справі № 242/3814/16-ц за
позовом публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» до Молибожко Ганни
Юріївни про стягнення заборгованості, яку призна-
чено до розгляду на 13 жовтня 2016 року о 08:30
годин у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (суддя Влади-
мирська І.М.).

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Семича Руслана Володи-
мировича, Войчева Віталія Вікторовича, Балакай
Анастасію Вадимівну про стягнення заборгованості
за кредитним договором як відповідачів в цивільній
справі № 328/2938/16-ц за позовом публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Семича Руслана Володими-
ровича, Войчева Віталія Вікторовича, Балакай
Анастасії Вадимівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судове засідання відбудеться
14 жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28. 

Суддя Андрущенко О.Ю.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги 6)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Мішучкіної Алімпіади Олексіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Мішучкіна Алімпіада Олексіївна, останнє
відоме місце реєстрації та мешкання якої є: проспект Пе-
ремоги, будинок 37, квартира 64 в місті Маріуполі До-
нецької області, викликається для участі у розгляді
вищевказаної цивільної справи по суті на 25 жовтня 2016
року о 10-30 годині та 31 жовтня 2016 року о 09-30 го-
дині, кабінет №218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність на підставі доку-
ментів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільні справи за позовом Моторного (транс-
портного) страхового бюро України до Грицай О.В., Комарова 
В. І. про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з
виплатою страхового відшкодування. Відповідач у цивільній
справі № 233/3271/16-ц — Грицай Олександр Володимирович,
12.11.1979 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, м-н Калінінський, 8/206, викликається у судове за-
сідання на 08.00 год. 12.10.2016 року. Відповідач у цивільній
справі № 233/3281/16-ц — Комаров Віталій Ігорович, 16.02.1971
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Макарова, 13, викликається у судове засідання на 08-15 год.
12.10.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідача 

Васягіна Олександра Володимировича для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Васягіна
Олександра Володимировича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 24 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
(резервна дата судового засідання 28 жовтня 2016 року о 10
годині 00 хвилин.)

Васягіна Євгена Володимировича для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Васягіна Євгена Во-
лодимировича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 24 жовтня 2016 року о 08 годині 30 хвилин (резервна
дата судового засідання 28 жовтня 2016 року о 09 годині 00
хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської об-
ласті.

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

Суддя Д.С. Тарасов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кожанова Максима Васи-
льовича до Єнакіївської міської ради, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні від-
повідача Головне територіальне управління юстиції у До-
нецькій області про визнання права власності на майно в
порядку спадкування.

Відповідач по справі Єнакіївська міська рада, яка зареєс-
трована за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Ле-
ніна, буд. 7, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5, каб. 304), на 27.10.2016 р. о 10 год.
30 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І.В. Решетняк

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний Ощадний банк України» в особі філії
— Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Поляхової Людмили Іванівни про стягнення заборго-
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
00 хвилин 19 жовтня 2016 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб.502. Суд викликає як відповідача Поляхову Люд-
милу Іванівну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Суддя Ліхтанська Н.П.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Станіславську Галину Іванівну, 27.06.1960
року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Яструбинці, вул. Марка Вовчка, буд. 22, 
Іллінецького району Вінницької області, в судове
засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/1675/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «ПриватБанк»
до Станіславської Галини Іванівни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання призначено на 11 год. З0 хв. 28
жовтня 2016 року в залі засідань Іллінецького ра -
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці Вінницької області, вул. Європейська, 28,
індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя М. В. Шелюховський 

Октябрський районний суд м. Полтави викликає відпові-
дача Чугаєвського Сергія Вікторовича (останнє відоме місце
проживання: вул. Юності, буд. 6, м. Бердичів, Житомирська
область) по цивільній справі №554/14643/15-ц за позовною
заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Нова
Пошта» до Чугаєвського Сергія Вікторовича про стягнення
заборгованості за договором позики, яке призначене на 27
жовтня 2016 року о 17 год. 00 хв. Судове засідання відбу-
деться у приміщенні Октябрського районного суду м. По-
лтави, розташованого за адресою: вул. Навроцького, 5, 
м. Полтава, зала судових засідань №11. У разі неявки у за-
значену дату до суду, наступне судове засідання відбудеться
03 листопада 2016 року о 08 год. 30 хв. З опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи. Згідно ч. 4 ст. 169 ЦПК
України у разі повторної неявки в судове засідання відпові-
дача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу
на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє за-
очне рішення). 

Суддя Л. В. Кулешова

Оголошення про проведення відкритих торгів
(аукціону) з продажу активів ПАТ «ВБР» 

на електронному торговельному майданчику 
ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ».

Оголошення про проведення відкритих торгів 
(аукціону) з продажу активів ПАТ «ВБР» 

на електронному торговельному майданчику 
ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮСТИЦІЯ».

 
 
 

Номер лоту: 7087, 7088, 7089, 7102 
Коротка назва лоту/номер 
кредитного договору: 

Право вимоги за кредитним 
договором №MКLVUІ.69162.004, 
№MКLNU3.25136.006, 
№КKOBN.16928.009, 
MКLVU.12369.006 та договорами 
забезпечення виконання 
зобов'язань 

Місце проведення 
аукціону: 

https://www.aukzion.com.ua 

Дата проведення аукціону: 15.11.2016 р. 
Час проведення аукціону: з 11:00 до 12:00 
Детальна інформація  
по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова 
ціна, правила участі  
в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/117958, 
http://torgi.fg.gov.ua:80/117959, 
http://torgi.fg.gov.ua:80/117960, 
http://torgi.fg.gov.ua:80/117961 

 

 
 
 

Номер лоту: 487, 488, 489 
Коротка назва 
лоту/номер кредитного 
договору: 

Право вимоги за кредитним 
договором 
№ККPOG.11331.008, 
№КKMPGEN.116420.005, 
№КKANG.4209.031, 
КKPOG.4209.037 та 
договорами забезпечення 
виконання зобов'язань 

Місце проведення 
аукціону: 

https://sp-ust.in.ua 

Дата проведення 
аукціону: 

11.11.2016 р. 

Час проведення 
аукціону: 

з 10:00 до 11:00 

Детальна інформація по 
лоту (параметри, 
забезпечення, 
початкова ціна, правила 
участі в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/117918, 
http://torgi.fg.gov.ua:80/117919, 
http://torgi.fg.gov.ua:80/117920 

 

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Ліхтанської Н.П. зна-
ходиться цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі
філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Прокопенкова Олександра
Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності.

Судовий розгляд справи призначено на
09 годину 30 хвилин 19 жовтня 2016 року
в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
502.

Суд викликає як відповідача Прокопен-
кова Олександра Анатолійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя Н.П. Ліхтанська

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Петягіна В.В. знахо-
диться цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі
філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності: № 310/5851/16-ц до Кирюхіна Сергія
Миколайовича.

Розгляд справи призначено на
14.11.2016 року на 08 год. 30 хв. в примі-
щенні Бердянського міськра йонного суду
за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Кирюхіна
Сергія Миколайовича.

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

Суддя В.В. Петягін

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Петягіна В.В. знахо-
диться цивільна справа за позовом 
публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі
філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності: № 310/5853/16-ц до Мельник Ірини
Володимирівни, Абрамової Світлани Васи-
лівни, Таіпової Світлани Іриківни.

Розгляд справи призначено на
14.11.2016 року на 08 год. 45 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502,
суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Мельник
Ірину Володимирівну, Абрамову Світлану
Василівну, Таіпову Світлану Іриківну.

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

Суддя В.В. Петягін

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Петягіна В.В. знахо-
диться цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
про стягнення заборгованості:
№310/5850/16-ц до Кліванського Володи-
мира Григоровича.

Розгляд справи призначено на 14.11.2016
року на 08 год. 15 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В.,
тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Кліван-
ського Володимира Григоровича.

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

Суддя В.В. Петягін

Цюрупинський районний суд
Херсонської області викликає
відповідача Франчука Віктора
Валерійовича 12.10.2016 року
об 11-00 год. у справі за позо-
вом Франчук Наталії Тадеу-
шевни до Франчука Віктора
Валерійовича про стягнення алі-
ментів та позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться
в приміщенні Цюрупинського
районного суду Херсонської об-
ласті за адресою: вул. Поштова,
48, м. Олешки.

У разі неявки в судове засі-
дання відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя С. П. Савчак
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 17 жовтня 2016 року за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 19, як відповідачів по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» про стягнення заборгованості:

Середа Дмитро Василійович, 85107, Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Пригородна, 3 – 08.30;

Рижков Володимир Олександрович, 84700, До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул. Красна, 59 –
08.00;

Вдовенко Наталія Вікторівна, 85100, Донецька об-
ласть, Костянтинівський р-н, с. Степанівка, вул. Су-
ворова, 6.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Суддя О.О. Наумик

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПAT KБ «ПриватБанк» до
Лебеденка Едуарда Євгеновича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Лебеденко Едуард Євгенович, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Соледар,
вул. Комінтерну, буд. 28, викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304), на 27.10.2016 р.
о 09 год. 45 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І.В. Решетняк

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Солоділова Ярослава Воло-
димировича для участі в цивільній справі за позовом
Солоділової Вікторії Віталіївни про розірвання
шлюбу, яка відбудеться 10 жовтня 2016 року о 16.00
годині у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1772/16-ц за позовом Кулініч Євгена Володимиро-
вича до Кулініч Вікторії Володимирівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 13.10.2016 року об 11.00
год. (резервна дата на 18.10.2016 року о 08.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Кулініч Вікторія Володими-
рівна, адреса: Луганська область м. Луганськ, кв. Стєпной,
буд. 17. кв. 62.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПAT KБ «ПриватБанк» до Скіби Родіона
Павловича про стягнення суми боргу за кредитним догово-
ром.

Відповідач по справі Скіба Родіон Павлович (мешкає за
адресою: 86500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Студент-
ська, 3/317) викликається на 12.10.2016 р. о 08.40 год. до
суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н.З.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів Торченка Вячеслава Дмитровича, Холодова Олек-
сандра Васильовича, Єрьоменка Романа Олеговича для участі
в цивільних справах за позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення
стягнення на предмет застави, яка відбудеться 11 жовтня 2016
року до Торченка Вячеслава Дмитровича, Савченко Тетяни
Олексіївни о 14.00 годині; до Холодова Олександра Васильо-
вича, Савченко Тетяни Олексіївни о 14.20 годині; до Єрьоменка
Романа Олеговича, Савченко Тетяни Олексіївни о 15.00 годині;
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Горбаньова Володимира
Вікторовича для участі в цивільній справі за позовом
Горбаньової Олени Іванівни про розірвання шлюбу,
яка відбудеться 10 жовтня 2016 року о 09:00 годині
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 28.09.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/2164/16-ц за позовною заявою

Погорєлової Гулнари Хасанівни до Погорєлова Олега

Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий виїзд

з України без згоди батька та винесено заочне рі-

шення про задоволення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка, Вінницької
області) викликає Манзюка Івана Васильовича, як
відповідача, в судове засідання на 09 годину 00 хви-
лин 20 жовтня 2016 року в цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Манзюка І.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки сторони викликаються у наступне
судове засідання в даній справі на 09 годину 00 хви-
лин 03 листопада 2016 року.

Судця В.М. Вернік

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб.
№ 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 11 жовтня 2016 року о 09 годині
00 хвилин, громадянина Клименка Вадима Вікторовича
як відповідача, по цивільній справі № 202/2002/14-ц;
провадження № 2/202/2477/2016 за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Клименка Вадима Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде вирішено на під-
ставі наявних даних і поставлено заочне рішення.

Суддя Волошин Є.В.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, 
м. Тульчин, Вінницької області) викликає Шевченко
Катерину Іванівну, зареєстровану: смт Кирнасівка, вул.
Першотравнева, 83, Тульчинського району, Вінницької
області, як відповідача по цивільній справі 
№ 148/1309/16-ц за позовом ПАТ КБ «Акцент-банк» до
Шевченко Катерини Іванівни про стягнення заборго-
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на 09.00 го-
дину 18.10.2016 за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у її відсутність на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя С.О. Робак

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, 
м. Шепетівка) викликає в судове засідання Ревуна
Сергія Сергійовича на 13 жовтня 2016 року о 08 
годині 30 хвилин як відповідача по справі 
№ 2/688/735/2016 за позовом Ревун Надії Йосипівни
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житлом, з метою дачі особистих пояс-
нень. У разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу буде ви-
рішено на підставі наявних в справі даних та поста-
новлено заочне рішення.

Суддя С.В. Козачук

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідача Каменцева Андрія Анатолійовича, у
справі за позовом Камєнцевої Валентини Григорівни
до Каменцева Андрія Анатолійовича про визнання
особи такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням, розгляд якої відбудеться
08.11.2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без по-
важних причин справа буде розглянута у його відсут-
ність на підставі наявних доказів.

Суддя Н.М. Анциборенко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у справі № 408/2070/16-ц за позовом
Приходько Є.М. про визнання осіб такими, що втратили
право користування житлом приміщенням — Тютюнник
Світлану Олексіївну, Подгородецького Олексія Сергійо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: вул. Гагаріна, 20,
смт Петрівка, Станично-Луганський р-н, Луганська об-
ласть).

Судове засідання відбудеться 31.10.2016 року о 08 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Г.В. Булгакова

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 10 жовтня 2016 року о
08 год. 10 хв. (резервна дата 12 жовтня 2016 року о
08 год. 10 хв.), за адресою: Запорізька область, м.
Приморськ, вул. Центральна (Леніна), буд. 26, каб. 15,
зал № 2, як відповідача Подтикан Андрія Миколайо-
вича по цивільній справі № 326/1245/16-цр. (провад-
ження № 2/326/483/2016) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до нього
про стягнення боргу за договором кредиту.

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

Суддя Т.В. Стріжакова

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Матвійця Віталія Васильовича (ос-
таннє відоме місце проживання: 39600, Полтавська
область, м. Кременчук, пров. Миргородський, буд. 11), як
відповідача по справі за позовом Матвієць Тетяни Мико-
лаївни до Матвійця Віталія Васильовича про позбавлення
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Пер-
шотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове за-
сідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ю.В. Рибалка

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 13 годину 00 хвилин 18 жовтня 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-

лодимирсъка, 28, каб. №7) як відповідача Буракова

Віталія Валерійовича по справі за позовом ПАТ «Уні-

версал Банк» до Буракова Віталія Валерійовича про

стягнення заборгованості.

Суддя Гавілей М.М.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів по справі за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» в особі філії – Луганського об-
ласного управління АТ «Ощадбанк» про стягнення за-
боргованості – Тимошенко Світлану Валентинівну (м.
Ровеньки, Луганська обл.) та Тимошенко Олександра
Вікторовича (м. Ровеньки, Луганська обл.) в судове за-
сідання на 11 жовтня 2016 року о 16 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя  Є.О. Соболєв 

Жовтневий районний суд Миколаївської області, який
розташований в м. Миколаєві, вул. Ольшанців, 77, ви-
кликає у судове засідання 03.11.2016 р. об 11.00 год. як
відповідачів Волкову Майю Петрівну та Іманова Талєх
Алі огли по цивільній справі за позовом Дубицької Єв-
генії Савівни до Волкової Майї Петрівни та Іманова Талєх
Алі огли про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням.

В разі Вашої неявки, справа буде розглянута у Вашу
відсутність та без урахування Вашої думки.

Суддя А.А.Саукова

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає у судове засідання як відповідача Зінченка
Анатолія Анатолійовича по цивільній справі №
336/3927/16-ц, пр. № 2/336/2227/16 за позовом ПАТ
«КБ «ПРИВАТБАНК» до Зінченка Анатолія Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості, слухання якої
відбудеться о 8-45 годині 1 листопада 2016 року в
приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул.Ча-
рівна, 117-А, зал судових засідань № 9.

У разі неявки справа розглядатиметься за відсут-
ності відповідача. 

Головуючий суддя Зарютін П.В.

Трускавецький міський суд Львівської області, м.Трус-
кавець вул.Мазепи, 21/1, викликає як відповідача Ізотова
Олександра Володимировича в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Полякової Олександри Бори-
сівни до Ізотова Олександра Володимировича, третя
особа: служба у справах дітей Трускавецької міської ради
про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав.

Судове засідання буде проводитись 28.10.2016 року об
11 год. 00 хв. в приміщенні суду.

У випадку Вашої неявки розгляд справи буде проводи-
тись без Вашої участі на підставі наявних в ній даних та до-
казів.

У випадку неможливості явки до суду, Ви зобов’язані
повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Марчук В. І.

Розгляд цивільної справи за апеляційною скаргою Чем-
рука Олексія Олександровича на заочне рішення Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області від
19.07.2016 року у цивільній справі за позовом Чемрука
Олексія Олександровича до ПАТ «Орендне підприємство
«Шахта «Жданівська» про стягнення заборгованості по оп-
латі лікарняних, середнього заробітку за весь час затримки
з розрахунком при звільненні, відбудеться в приміщенні
Апеляційного суду Донецької області (84511, м. Бахмут,
вул. Свободи, 10) 12 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Представник відповідача у разі неможливості з’явитися
до суду повинен повідомити про це суд, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Краснощокова Н.С.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання Понзель Андрія Олексійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
як відповідача в цивільній справі № 328/2937/16-ц за по-
зовом публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Понзель Андрія
Олексійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 14 жовтня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Токмацького ра -
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Андрущенко О.Ю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області викликає Бурлаченка Романа Павловича як
відповідача по цивільній справі за позовною заявою
Александрової Валентини Іванівни до Бурлаченка
Романа Павловича про визнання договору купівлі-
продажу дійсним, яке призначено на 08-30 годину
19 жовтня 2016 року за адресою: Миколаївська об-
ласть, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. №3. У
випадку Вашої неявки справа буде розглядатися без
Вашої участі.

Суддя М. М. Ротар

Ужгородський міськрайонний суд повідомляє, що
02 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
Ужгородського міськрайонного суду (м. Ужгород,
вул. Загорська, 53) буде розглядатися цивільна
справа за позовом Органу опіки та піклування Ужго-
родського міськвиконкому в інтересах неповноліт-
ньої Щербакової Д. С. до Щербакова С.М., третя
особа Джумурат Н. В. про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів. Щербакова Сергія Ми-
колайовича просимо з’явитися в судове засідання на
вказаний день і час. У разі неявки справу буде роз-
глянуто без Вашої участі.

Суддя Сарай А. І.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
відповідача Межебовського Віталія (останнє відоме
місце проживання: 01001, м. Київ, проспект Героїв
Сталінграда, буд. 12 г, кв. 136), у судове засідання на
11.11.2016 року на 09 год. 30 хв., у зв’язку з розглядом
цивільної справи за позовом Межебовської Маріанни
Михайлівни до Межебовського Віталія, третя особа:
Служба у справах дітей Оболонського РУЮ про на-
дання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон непов-
нолітніх дітей без згоди батька. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі зібраних по справі доказів. Адреса
суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21, суддя
Яценко Н.О.

У провадженні Малиновського районного суду м.
Одеси у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна справа
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальчук Ірини
Василівни про стягнення заборгованості. Просимо пові-
домити відповідача Ковальчук Ірину Василівну про час і
місце судового засідання у зазначеній справі, яке відбу-
деться о 10 год. 15 хв. 26.10.2016 р. у залі судових засі-
дань №205 Малиновського районного суду м. Одеси,
який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса,
1 А. В разі неявки у судове засідання відповідач має по-
відомити суд про причини такої неявки. В разі неявки
відповідача у судове засідання, суд вправі розглянути
справу за його відсутністю.

Суддя Мурзенко М. В.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає як відповідача Тулубова Андрія Геннадійо-
вича у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Комерційний банк «При-
ватбанк» до Тулубова Андрія Геннадійовича про
стягнення заборгованості, в судове засідання при-
значене на 09 годину 30 хвилин 11 жовтня 2016
року, яке відбудеться в приміщенні Шевченківського
районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Чарівна, б. 117 «а», каб. 17. 

Суддя Галущенко Ю.А.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 18 липня 2016 року розглянуто
цивільну справу № 2/409/438/16 за позовом Пилип-
чука Миколи Миколайовича до ТОВ «Евро-Бус», Ре-
гіонального сервісного центру МВС в м. Києві,
Богатирьова Олександра Олександровича про ви-
знання правочинів недійсними, витребування майна,
анулювання реєстрації права власності,  поновлення
реєстрації права власності та винесено заочне рі-
шення про часткове задоволення позовних вимог.

Суддя Максименко О. Ю.

Зіньківський районний суд Полтавської області ви-
кликає відповідача Мирошниченка Олександра Леоні-
довича, останнє відоме місце реєстрації та
знаходження: Полтавська область, Зіньківський
район, с. Лютенські Будища в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Мирошниченка Олександра Леонідовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року
о 08 годині 40 хвилин у приміщенні Зіньківського ра -
йонного суду Полтавської області за адресою: м. Зінь-
ків, Полтавської області, вул. Соборності, 2. В разі
неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя С.Р. Должко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Шкір’ятова Д.В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у цивільній справі №
233/3568/16-ц Шкір’ятов Дмитро Васильович, 16 квітня 1985
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка, м-н Калінінський, 12/26, викликається у судове засідання
на 08-00 год. 11 жовтня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні суду (корп. №2, каб. №16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева
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погода на завтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9      +9 +14
Житомирська +1   +6      +9 +14
Чернігівська +4   +9      +9 +14
Сумська +4   +9      +9 +14
Закарпатська +1   +6      +9 +14
Рівненська +1   +6      +9 +14
Львівська +1   +6      +9 +14
Івано-Франківська +1   +6      +9 +14
Волинська +1   +6      +9 +14
Хмельницька +1   +6      +9 +14
Чернівецька +1   +6      +9 +14
Тернопільська +1   +6      +9 +14
Вінницька +1   +6      +9 +14

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +9  +14
Кіровоградська +3     +8      +9  +14
Полтавська +4     +9   +10  +15
Дніпропетровська +4     +9   +13  +18
Одеська +4     +9   +13  +18
Миколаївська +4     +9   +13  +18
Херсонська +4     +9   +13  +18
Запорізька +4     +9   +13  +18
Харківська +5   +10   +13  +18
Донецька +7   +12   +13  +18
Луганська +7   +12   +13  +18
Крим +7   +12   +15  +20
Київ +6     +8   +11  +13

Гуцульський збір
присвятили
«Анничці»

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

КІНОФЕСТИВАЛЬ. На Верховинщині, в самому серці Гуцулії,
створено з десяток художніх фільмів, головні герої яких — пред-
ставники одного з найколоритніших субетносів українців гуцу-
лів. Ці стрічки високого мистецького ґатунку закарбували у кі-
норозповідях життя та побут верховинців, їхні унікальні автен-
тичні звичаї. У створенні фільмів активну участь брали місцеві
жителі. Акторський талант у гуцулів — від природи.

Вдячні гуцули кликали гостей до Прикарпаття «зі світів близь-
ких і далеких» на IV кіномистецький фестиваль «Тіні забутих
предків», який проводять задля утвердження славних україн-
ських кіномистецьких традицій, популяризації українського на-
ціонального кіно. Приїхали науковці, краєзнавці, кінокритики,
знані кіноактори і режисери. Серед них Юрій Гармаш, Владис-
лав Таранюк, Катерина Шандибіна, Юрій Рудченко, Василь По-
ртяк. 

Кінооператор, якому поетичне українське кіно завдячує свої-
ми високохудожніми кадрами, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Юрій Гармаш подарував верховинцям зменшену копію уні-
кального портрета Тараса Шевченка. Портрет складено з окре-
мих кадрів (майже 3 тисячі фотографій), що відображають події
на Майдані під час Революції гідності.

Цьогорічний гуцульський кінофестиваль присвятили фільмові
«Анничка» Бориса Івченка. Були зустрічі з творцями та актора-
ми цієї стрічки. Учасники фестивалю відвідали хату Івана та Ан-
ни Ласкурійчуків, де відбувалися зйомки. Побували, звичайно,
і в хаті-музеї фільму «Тіні забутих предків». 

Уславлена стрічка Сергія Параджанова, яка чи не найяскра-
віше представила світові саму душу гуцулів, пережила ювілеї:
відзначали 80-річчя кінооператора та кінорежисера фільму
Юрія Іллєнка, 75-річчя великого українського кіноактора лау-
реата Шевченківської премії (посмертно) Івана Миколайчука,
що зіграв у «Тінях» головну роль. 

«Наш фестиваль має охоплювати всі фільми, які знімали і зні-
мають у гуцульському краї. Варто популяризувати наші куль-
турно-мистецькі доробки, місцеві традиції, звичаї, дивовижні
краєвиди», — зазначив голова Верховинської районної держад-
міністрації Олег Лютий.

Учасники імпрези прийняли ухвалу щодо створення у Верхо-
вині кіномистецького центру Гуцульщини з кінозалом, де транс-
люватимуть усі стрічки, присвячені Карпатам. 

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! Людській немуд-
рості немає меж. Чоловікові
вже 58 років, здавалося б,
життя вже добре, як-то ка-
жуть, пізнав, та ні — протип-
равну пригоду на власну голо-
ву знайшов-таки. Напевно,
сто гривень викликали в нього
таку бурхливу чи то уяву, а чи
радість, що й не втямив, як

став на шлях злочину. Саме
таку суму як винагороду він
отримав за хибний телефон-
ний дзвінок про нібито заміну-
вання одного зі спиртових за-
водів на Тернопільщині.

На це повідомлення, звісно,
одразу зреагували. На місце
події виїхали всі екстрені служ-
би, евакуювали працівників
підприємства. Фахівці вибухо-
технічної служби науково-до-
слідного експертно-криміналіс-

тичного центру в пошуках мож-
ливого вибухового пристрою
обстежили будівлю заводу. 

Відомості про подію внесли
до єдиного реєстру досудових
розслідувань. Працівники уп-
равління кримінальної поліції в
Тернопільській області органі-
зували комплекс оперативно-
розшукових заходів. Відтак
з’ясували особу «мінера». За-
тримали лиходія в обласному
центрі за сто кілометрів від його

помешкання. Підозрюваний у
скоєному зізнався. Поліцейські
також дізналися й про спільни-
ка в цій протиправній справі. 

У секторі комунікації голов-
ного управління Національної
поліції в Тернопільській облас-
ті стверджують, що з початку
року правоохоронці зафіксу-
вали чотири факти неправди-
вих повідомлень про заміну-
вання об’єктів, трьох порушни-
ків встановили.

Кримінальні проблеми за сто гривень

Аншлаг на концерті пам’яті Василя Сліпака 
Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр» 

НА БІС! У Маріуполі відбувся
концерт органної музики, який
влаштував для жителів і гостей
приморського міста французь-
кий музикант Жан-Марі Леруа.
Головний органіст собору Нотр-
Дам де Назарет уже неоднора-
зово бував в Україні, а ідея при-
їхати саме до Маріуполя з’яви-
лася після відомих подій, які пе-
ретворили цю територію на
прифронтову. Ще одна причи-

на помітної мистецької акції —
данина пам’яті українського со-
ліста Паризької опери Василя
Сліпака, який загинув в АТО. 

«Я знав відомого оперного
співака Василя Сліпака і хотів
би присвятити концерт йому та
всім борцям за свободу Украї-
ни», — зазначив Жан-Марі Ле-
руа.  Як зізнався маестро жур-
налістам, йому було страшну-
вато їхати до Маріуполя, бо на-
слухався про обстріли міста.
Ще одним випробуванням ста-
ли тутешні дороги, оскільки до-

велося їхати автомобілем із са-
мого Парижа. Втім, попри певні
труднощі, маестро запевнив: не
шкодує про свій візит, оскільки
дуже хотів зробити цей подару-
нок жителям прифронтового
міста. 

Подарунок справді виявився
бажаним — цього вечора в мі-
ському Палаці культури «Моло-
діжний» був аншлаг, атрибута-
ми якого стали повідомлення
біля кас «Усі квитки продано!»
та приставні стільці для шану-
вальників прекрасного у пере-

повненій концертній залі. При-
сутні оплесками вітали запро-
понований їм світ чарівних зву-
ків — класичні твори Баха, Ві-
вальді та інших всесвітньо відо-
мих композиторів, а також ук-
раїнської музики. До речі, ця
частина концерту із творів віт-
чизняних композиторів, у якій
взяла участь і солістка Оде-
ської обласної філармонії Анна
Шпак, увійде до програми, із
якою Жан-Марі Леруа планує
незабаром виступити у Дніпрі
та інших українських  містах.                 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ДІАСПОРА. Цього року ви-
повнюється 125 років з часів
першої еміграції українців у
Канаду.  Нині у країні живе по-
над мільйон триста тисяч ет-
нічних українців. А це вже чо-
тири відсотки населення.  Дня-
ми понад 250 делегатів з усієї
Канади з’їхалися до столиці
провінції Саскачеван міста
Реджайна на XXV Конгрес ук-
раїнців Канади.

Як повідомляє портал VIDIA,
cпільно вони переобрали на

найближчі три роки голову
КУК Павла Грода, який і рані-
ше обіймав цю посаду. На об-
говорення було винесено бага-
то питань: зовнішня політика
Канади, постмайданна Украї-
на, перебіг реформ, допомога
діаспори, міжнародна підтрим-
ка України, українські культур-
ні справи в Канаді, наука, на-
вчання, міжурядові відносини.

Як зазначили у прес-службі
КУК, Павло Грод окреслив
пріоритетні завдання для Кон-
гресу українців Канади на на-
ступні три роки. «Серед них —
продовження і розширення

підтримки реформ в Україні та
зміцнення спроможності Ук-
раїни захистити себе від війни
та російської агресії; створен-
ня благодійного фонду для за-
безпечення довгострокового
фінансового успіху і стійкості
багатьох важливих програм
КУК; розширення бази член-
ства КУК і зміцнення організа-
цій-членів; зміцнення кон-
структивних відносин з уря-
дом Канади і виборними поса-
довими особами», — йдеться
у повідомленні.

Також у планах організації
— збільшення участі молоді у

діяльності представництва ук-
раїнської діаспори. До слова,
цього року українські канад-
ські молодіжні організації на
з’їзді представляли понад 40
делегатів — майже вдвічі біль-
ше, ніж на попередньому кон-
гресі 2013 року.

Нагадаємо: Конгрес україн-
ців Канади — організація, яка
об’єднує всі українські гро-
мадські організації цієї краї-
ни. Заснована в 1940 році у
Вінніпезі, нині вона склада-
ється з шести провінційних
рад та 34 відділів у містах
усієї Канади.

Українці  Канади провели ювілейний конгрес

ВИЗНАННЯ. Національний олім-
пійський комітет України підбив спор-

тивні підсумки першого місяця осені, назвав-
ши художню гімнастку Ганну Різатдінову най-

кращою спортсменкою країни у вересні. Настав-
ниця грації Ірина Блохіна визнана найкращим
тренером місяця. 

У вересні Ганна Різатдінова відзначилась
своїми здобутками на змаганнях неофіційного
клубного чемпіонату світу з художньої гім-

настики «Aeon Сup-2016», що відбувся в
Токіо. У столиці наступних літніх Олімпій-
ських ігор українка посіла друге місце в

змаганнях з індивідуального багатоборства, а
також разом з Вікторією Мазур і Оленою Дя-
ченко стала третьою у командній першості.

На Іграх ХХХІ, які нещодавно відбулися у
бразильському Ріо-де-Жанейро, наша про-
відна грація демонструвала блискучу майс-
терність і виборола бронзову олімпійську ме-
даль, поступившись лише двом росіянкам.
Але ми вже тоді знали, наша гімнастка —

найкраща! Це вона довела блискучим вис-
тупом, а суб’єктивне суддівство — тема ок-

ремої розмови. 

Наша —
найкраща!
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Вікторія Мазур, Олена Дяченко і Ганна Різатдінова 
вже приміряли токійський п’єдестал

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ


