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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 6 жовтня 2016 року
USD 2589.8334 EUR 2903.4622 RUB 4.1465 / AU 328753.45 AG 4609.90 PT 258465.37 PD 182583.25

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

Доки не впрієш, усіх не обігрієш
ПРОГНОЗ ПОГОДИ В ДОМІ. На Донеччині поки що не бачать серйозних причин 
для зриву опалювального сезону

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

У Слов’янську Донецької об-
ласті один із тутешніх сай-

тів провів опитування на важ-
ливу осінньо-зимову тему. Лю-

дям запропонували відповісти 
на запитання: «Як ви оцінює-
те підготовку до опалюваль-
ного сезону?». Найменшу кіль-
кість голосів (7%) набрав ва-
ріант «Молодці, гарно попра-
цювали влітку, зиму проведе-

мо в теплих квартирах», тро-
хи більше (13%) вважають, що 
«На тверду четвірочку», по-
над третина споживачів висло-
вилася дуже категорично: «Ви 
що, смієтеся над нами, у місті 
нічого не робилося!» і нарешті 

найбільше респондентів (47%) 
переадресували оту допитли-
вість недалекому майбутньо-
му: «Зима відповість на це за-
питання». Хоча, схоже, перші 
відповіді всі ми отримаємо де-
що раніше — вже восени, ко-

ли й розпочнеться опалюваль-
ний сезон.

У Донецькій області завчасно 
визначили обсяг робіт, які на-
лежало виконати під час 
підготовки до чергово-
го опалювального сезону. 

Перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку 
і торгівлі про відновлення економіки попри зовнішню 
агресію і внутрішній популізм 
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Парламент ухвалив 
антирейдерський закон

ЗАХИСТ ПРАВ. Статистика свідчить, що в Україні за остан-
ні 15 років відбулося майже 30 тисяч рейдерських захоплень 
з перерозподілом майна на загальну суму 20 мільярдів дола-
рів. Це ганебне явище неабияк відлякувало інвесторів і під-
приємців.

Учора Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому розро-
блений за участю Міністерства юстиції закон, який дасть змо-
гу знизити кількість рейдерських атак на українські підприєм-
ства. Законопроект №5067 «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо вдосконалення державної реє-
страції прав на нерухоме майно і захисту прав власності» під-
тримав 271 народний депутат.

Основні нововведення закону — впровадження нотаріаль-
ного засвідчення підписів голови та секретаря загальних збо-
рів акціонерів компанії під час реєстрації змін юридичної осо-
би; нотаріальне засвідчення підписів на статутних докумен-
тах, розподільчому балансі, заяві про вихід із товариства; кри-
мінальна відповідальність реєстраторів за неправомірні дії під 
час перереєстрації власності, повідомляє УНІАН. 
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ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:

ЦИФРА ДНЯ

470,2 млрд грн   
надійшло до зведеного бюджету 

України за 9 місяців року. 
Це на 28% більше за аналогічний 

торішній показник 

«Торгова війна 
з Росією змусила Україну 

диверсифікувати і змінити 
вектори конкуренції 

і ринків. Це нам вдалося 
зробити протягом 

останніх років».

Як виховати 
волонтера

ОСВІТА

Міністерство соцполітики 
роз’яснює, які доходи 
враховуватимуть 
при призначенні 
субсидій

Про те, як успішно 
адаптуватися у європейський 
освітній простір, не втрачаючи 
своєї родзинки, розповідає 
ректор КНУТД Іван Грищенко 

АКТУАЛЬНО

ДОСВІД. Студентські загони Одеського медичного університету 
понад десять років беруть під опіку нужденних малих і старих
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ДОКУМЕНТИ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Зарицький Назар Миколайович, 08.01.1992 р.н., відповідно

до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 12 жовтня 2016 року
на 11:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Му-
зики В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 
044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від
07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 
ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15,
п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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 рі-

шення;
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 лі-

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 

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 ви-

клик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпо-
відач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження 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 роз-
мірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку непри-
буття 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 несуть відповідальність,
встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шпильовий Сергій Павлович, 24.08.1978 р.н., відповідно до

вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 12 жовтня 2016 року на
09:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Му-
зики В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 
044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від
07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 
ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15,
п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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 рі-

шення;
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 лі-

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 

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 ви-

клик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпо-
відач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження 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 роз-
мірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку непри-
буття 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 несуть відповідальність,
встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шабаш Олег Олександрович,14.05.1981 р.н., відповідно до

вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 12 жовтня 2016 року на
10:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Му-
зики В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 
044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від
07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 
ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15,
п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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 рі-

шення;
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 лі-

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 

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 ви-

клик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпо-
відач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження 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 роз-
мірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку непри-
буття 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 несуть відповідальність,
встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Цвігун Олексій Юрійович, 03.04.1990 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-

кликається 12 жовтня 2016 року на 12:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Депар-
таменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Музики В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул.
Борисоглібська, 18, (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 
ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115
(в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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, який був у встановленому КПК України

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 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 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 несуть відповідальність, встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Панченко Роман Вікторович, 17.12.1986 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-

кликається 12 жовтня 2016 року на 12:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Депар-
таменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Музики В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул.
Борисоглібська, 18, (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 
ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115
(в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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, який був у встановленому КПК України

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 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 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 несуть відповідальність, встановлену законом.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 вересня 2016 р. № 684-р
Київ

Про затвердження чисельності громадян 
України, що підлягають призову на строкову

військову службу, обсягу видатків 
для проведення призову у жовтні — 

листопаді 2016 року
1. Затвердити:
чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову вій-

ськову службу у жовтні — листопаді  2016 р. з областей, м. Києва, згідно
з додатком 1;

обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову
військову службу у жовтні — листопаді 2016 р. згідно з додатком 2.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній спе-
ціальній службі транспорту перерахувати до 4 жовтня 2016 р. кошти на ра-
хунки обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсязі,
затвердженому цим розпорядженням.

3. Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транс-
порту перерахувати до 4 жовтня 2016 р. кошти Міністерству оборони за
перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову вій-
ськову службу до Національної гвардії та Державної спеціальної служби
транспорту, в сумі 1383650 гривень та 276730 гривень відповідно.

4. Міністерству оборони забезпечити:
проїзними документами громадян України, призваних на строкову вій-

ськову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського
міського військових комісаріатів до місця служби, а також забезпечити їх
харчуванням під час перебування в зазначених пунктах і дорозі;

цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ,
Державною спеціальною службою транспорту коштів у визначених пунктом
3 цього розпорядження обсягах.

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити
здійснення заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призову гро-
мадян України на строкову військову службу у жовтні — листопаді 2016
року.

6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюд-
жетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внут-
рішніх справ і Міністерству інфраструктури.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2016 р. № 684-р

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
громадян України, що підлягають призову на строкову військову 

службу у жовтні — листопаді 2016 р., з областей, м. Києва

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2016 р. № 684-р

ОБСЯГ
видатків для проведення призову громадян України на строкову 

військову службу у жовтні — листопаді 2016 року

                       (осіб) 

Найменування 
регіону 

Підлягає 
відправленню 

у війська, 
усього 

У тому числі для 

Збройних 
Сил 

Національної 
гвардії 

Держспец-
трансслужби 

Область: 
Вінницька 782 463 269 50 
Волинська 330 210 90 30 
Дніпропетровська 1500 782 678 40 
Донецька 230 170 20 40 
Житомирська 616 386 195 35 
Закарпатська 278 198 60 20 
Запорізька 560 240 280 40 
Івано-Франківська 420 248 132 40 
Київська 618 384 199 35 
Кіровоградська 645 360 245 40 
Луганська 170 140  30 
Львівська 780 444 276 60 
Миколаївська 640 355 245 40 
Одеська 742 432 260 50 
Полтавська 540 330 170 40 
Рівненська 403 251 112 40 
Сумська 390 220 140 30 
Тернопільська 365 223 102 40 
Харківська 934 424 470 40 
Херсонська 555 300 225 30 
Хмельницька 630 340 250 40 
Черкаська 526 306 180 40 
Чернівецька 294 152 112 30 
Чернігівська 390 200 120 70 
м. Київ 570 350 170 50 
Усього  13908 7908 5000 1000 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             (гривень) 

Найменування 
регіону 

Загальний 
обсяг 

видатків 

У тому числі для 
Збройних 

Сил 
Національної 

гвардії 
Держспец-

трансслужби 
   Область:     
Вінницька 2340627,66 1385819,19 805151,97 149656,5 
Волинська 987732,9 628557,3 269381,7 89793,9 
Дніпропетровська 4489695 2340627,66 2029342,14 119725,2 
Донецька 688419,9 508832,1 59862,6 119725,2 
Житомирська 1843768,08 1155348,18 583660,35 104759,55 
Закарпатська 832090,14 592639,74 179587,8 59862,6 
Запорізька 1676152,8 718351,2 838076,4 119725,2 
Івано-Франківська 1257114,6 742296,24 395093,16 119725,2 
Київська 1849754,34 1149361,92 595632,87 104759,55 
Кіровоградська 1930568,85 1077526,8 733316,85 119725,2 
Луганська 508832,1 419038,2  89793,9 
Львівська 2334641,4 1328949,72 826103,88 179587,8 
Миколаївська 1915603,2 1062561,15 733316,85 119725,2 
Одеська 2220902,46 1293032,16 778213,8 149656,5 
Полтавська 1616290,2 987732,9 508832,1 119725,2 
Рівненська 1206231,39 751275,63 335230,56 119725,2 
Сумська 1167320,7 658488,6 419038,2 89793,9 
Тернопільська 1092492,45 667467,99 305299,26 119725,2 
Харківська 2795583,42 1269087,12 1406771,1 119725,2 
Херсонська 1661187,15 897939 673454,25 89793,9 
Хмельницька 1885671,9 1017664,2 748282,5 119725,2 
Черкаська 1574386,38 915897,78 538763,4 119725,2 
Чернівецька 879980,22 454955,76 335230,56 89793,9 
Чернігівська 1167320,7 598626 359175,6 209519,1 
м. Київ 1706084,1 1047595,5 508832,1 149656,5 
Усього  41628452,04 23669672,04 14965650 2993130 
      

 Примітка. Обсяг видатків на одного призовника становить 2993 гривні 13 копійок, із них:
2900 гривень — для виплати грошової допомоги громадянам України, які
призиваються на строкову військову службу; 
93 гривні 13 копійок — для підготовки та проведення призову на строкову
військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення гро-
мадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів об-
ласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних
справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості:

31.10.16 року о 08.00 год.
Зайцев Георгій Ігорович
Попова Наталія Анатоліївна
Цапун Олександр Володимирович
Анисимова Світлана Володимирівна
Нікітіна Оксана Сергіївна
Карташов Денис Сергійович
Маліков Володимир Іванович
Погосов Станіслав Гаррієвич
Глянцев Володимир Вікторович
Ряховська Валентина Іванівна
Митрохина Олена Володимирівна
Ганасюк Юрій Михайлович
Молдован Любов Єрофеївна
Якубець Лариса Олександрівна
Домашенко Ігор Павлович
Смирнов Геннадій Миколайович
Зайцев Олександр Сергійович
Маловичко (Полтєва) Марія Сергіївна
Баранов Євген Борисович
Горлова Олена Юріївна
11.11.16 року о 08.00 год.
Антонов Сергій Анатолійович
Карп Олександр Олександрович
Шубіна Єлизавета Миколаївна
Росколотько Олександр Леонідович
Пащенко Світлана Андріївна
Морозова Людмила Іванівна
Рубчак Тетяна Юріївна
Денисюк Лілія Альбертівна
Мельников Геннадій Георгійович
Бутенко Євген Геннадійович

Суддя Булгакова Г.М.
14.10.16 року
16.00 - Кулькін Михайло Анатолійович
15.50 - Данчук Дмитро Миколайович
21.10.16 року
15.00 - Кузьменкова Наталія Іванівна
15.20 - Лапіков Андрій Михайлович
15.40 - Фатєєв Євген Володимирович
16.40 - Полтавцев Станіслав Олександрович

Суддя  Карягіна В.А.
11.10.16 року
14.00 - Кацай Інна Валентинівна — позивач ПАТ «АК-

ЦЕНТ БАНК»
15.11.16 року
13.00 - Шевченко Вадим Анатолійович
14.30 - Бабичев Валерій Олександрович
10.00 - Смірнов Олег Геннадійович
11.00 - Шевченко Олександр Євгенович
10.30 -  Кулікова Тетяна Володимирівна
14.00 - Іващенко Вікторія Валеріївна
13.30 - Зоря Ігор Миколайович
11.30 - Турчін Анатолій Вікторович

Суддя  Соболєв Є.О.
У разі неявки відповідачів у призначений час або непо-

відомлення про причини неявки справу буде розглянуто
за їх відсутності за наявними доказами.

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

Шановний учаснику 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»

(місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 136, кімната 34; ідентифікаційний код 01884254)
Відповідно до положень ст. 61 Закону України «Про господарські товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та

рішення Загальних зборів учасників Товариства від 23.10.2015 року (Протокол № 2 від 23.10.2015 року) Вико-
навчий орган Товариства повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які
відбудуться 9 листопада 2016 року о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, буд. 25,
кім. 305.

Порядок денний позачергових Загальних зборів учасників Товариства:
1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про підтвердження виведення (виключення) Учасника зі складу Учасників Товариства у зв’язку із відступ-

ленням належної їй частки в Статутному капіталі Товариства.
3. Про зміну складу Учасників Товариства у зв’язку з відступленням Учасником частки в статутному капіталі

Товариства шляхом дарування.
4. Про виключення учасників з Товариства у зв’язку із невиконанням ними своїх обов’язків відповідно до

Статуту Товариства та рішень Загальних зборів Учасників Товариства.
5. Про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства.
6. Про затвердження нового складу учасників та розподіл часток у Статутному капіталі Товариства у зв’язку

із відступленням Учасниками часток у Статутному капіталі Товариства та виключенням Учасників з Товарис-
тва.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про покладення обов’язку на Учасників щодо підписання Статуту Товариства.
9. Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.
Право на участь у зборах мають усі учасники Товариства. Для реєстрації на участь у зборах фізичні особи

повинні надати документ, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків,
представники учасників фізичних осіб - довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законо-
давства України. Керівники юридичних осіб повинні представити документ (витяг) про їх призначення (обрання)
на посаду керівника юридичної особи; документ, що підтверджує повноваження керівника на участь у зборах;
документ, який посвідчує особу; проставити відбиток печатки (у разі наявності) при підписанні протоколу.

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира
Малевича, б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про ви-
знання втраченими бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АЕ/8235510
- 1 шт., АК/0836532 - 1 шт., АК/0836533 - 1 шт., АК/0836534 - 
1 шт., АК/0836535 -  шт., АК/0836536 - 1 шт., АК/0836537 - 1 шт.,
АК/0836538 - 1 шт., АК/0836539 - 1 шт., АК/0836540 - 1 шт.,
АК/0836541 - 1 шт., АК/0836542 - 1 шт., АК/0836543 - 1 шт.,
АК/0836544 - 1 шт., АК/0836545 - 1 шт., АК/0836546 - 1 шт.,
АК/0837515 - 1 шт., АК/0837516 - 1 шт., АК/0837517 - 1 шт.,
АК/0837518 - 1 шт., АК/0837519 - 1 шт., АК/0837520 - 1 шт.,
АК/0837521 — 1 шт., АЕ/9749501 - 1 шт., АЕ/8789950 - 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р.А. Дунаєвський

Оболонський районний суд м. Києва викликає Верету
Дмитра Васильовича як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/4705/16 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Верети Дмитра Васильовича, третя
особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Айбокс»,
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про визнання
правочину недійсним та визнання відсутнім права вимоги на
17 листопада 2016 року о 16.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, суддя
К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, 
ст. 185-3 КпАП України.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Новікову Марину Василівну в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 12 жовтня 2016 року о
08 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул.
Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Старовойтова Романа Олександровича в су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 13 жовтня 2016 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Хар-
ківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Колєсника Олександра Миколайовича в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 13 жовтня 2016
року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул.
Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Ізяславський районний суд Хмельницької області, що
знаходиться за адресою: 30300, Хмельницька область, 
м. Ізяслав, вул. Незалежності, 3, повідомляє, що 11 жовтня
2016 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду відбу-
деться слухання цивільної справи № 675/1382/15-ц, провад-
ження № 2/675/13/2016 за позовом Бобрової Тетяни
Миколаївни до Гуменюк Ганни Андріївни, Гуменюка Воло-
димира Панасовича про усунення перешкод в користуванні
власністю, виділення в натурі частини житлового будинку.

Явка відповідачів обов’язкова.
У разі неявки справа буде слухатись у відсутності відпо-

відачів на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.
Суддя О. С. Янішевська

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом Денисової Л. В. до Денисова В. І., треті особи:
Денисов Д. В., ВГІРФО Святошинського району 
м. Києва, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, викли-
кає відповідача Денисова Вадима Івановича в судове
засідання на 04.11.2016 р. об 11 год. 40 хв. та пові-
домляє, що в разі неявки справа буде розглянута в
його відсутність.

Суддя Ул’яновська О. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Фурманович Аллу Іванівну як від-
повідачку по цивільній справі за позовом КП «Київ-
пастранс» Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне
депо № 3 до Фурманович Алли Іванівни про стяг-
нення шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транс-
портної пригоди, яке відбудеться 10.11.2016 р.
о 09.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки справа буде розглядатися за наявними
в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Міжгірський районний суд за адресою: вул. Шевченка,
99, смт Міжгір’я, Закарпатська область, п. інд. 90000, ви-
кликає в судове засідання на 9 год. 00 хв. 10 жовтня 2016
року відповідача Баранова Івана Івановича, 22.03.1980 р.н.,
мешканця с. Ясенівське, вул. Жовтнева, 17 Ровеньківського
району Луганської області, п. інд. 94700, у справі 
№ 302/806/16-ц за позовом Баранової Ірини Василівни до
Баранова Івана Івановича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітніх дітей.

3 опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час i місце розгляду справи, i в
разі його неявки до суду, справа може бути розглянута на
підставі наявних у ній доказів згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. П. Кривка

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Пристиглого Во-
лодимира Юрійовича про стягнення заборгованості
викликає до суду Пристиглого Володимира Юрійовича, ос-
таннє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Леванев-
ського, 22, кв. 233, м. Біла Церква Київської області.

Судове засідання відбудеться 10.10.2016 року о 15 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: Київська область, 
м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання
№ 1, суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто
в його відсутність.

Артемівський міькрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Сайченка Романа Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Сайченко Роман Володимирович, що
мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Айва-
зовського, 80, кв. 23, викликається на 08.00 годину 11 жовтня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міькрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Вущак Тетяни Олегівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Вущак Тетяна Олегівна, що мешкає за ад-
ресою: м. Вуглегірськ Бахмутського району Донецької області,
вул. Некрасова, 14, кв. 2, викликається на 08.45 годину 12 жов-
тня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача від-
повідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 10 жовтня 2016
року об 11.00 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Боро-
діна Сергія Васильовича, зареєстрованого за адресою:
Донецька область, Старобешівський район, с. Прохорів-
ське, вул. Кликівська, 22, як відповідача в цивільній
справі № 328/3378/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Комерційний банк «Український
фінансовий світ» до Бородіна Сергія Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Погрібна О. М.

Сватівський районний суд Луганської області роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Вєтрова
Олексія Юрійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/7340/16-ц за позо-
вом Крикунової Тетяни Василівни до Вєтрова
Олексія Юрійовича про стягнення аліментів на не-
повнолітню дитину, що відбудеться 13 жовтня 2016
року о 09-30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Зінякову Марину
Анатоліївну, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/7488/16-ц за позовом Зінякова Анато-
лія Дмитровича до Зінякової Марини Анатоліївни, треті
особи: Служба у справах дітей Сватівської райдержад-
міністрації, Мілуватська сільська рада Сватівського
району Луганської області про позбавлення батьківських
прав щодо малолітнього сина Зінякова Євгена Денисо-
вича, що відбудеться 13 жовтня 2016 року об 11.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Втрачений кваліфікаційний сертифікат
інженера-проектувальника на ім’я М’ятка Максима
Миколайовича, серія АР № 008323, виданий згідно
з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної

комісії від 15.07.2013 року, вважати недійсним.

10.10.2016 року о 14-00 годині у приміщенні Новоайдар-
ського районного суду Луганської області буде слухатись
цивільна справа № 419/2400/16-ц, № 2/419/411/2016 за по-
зовом Сємикіної Ірини Володимирівни до Сємикіна Ігоря
Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Суддя О. М. Іванова

Оголошення про проведення аукціону №33Д-УМВБ 
з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»

12.10.2016 р. о 12-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» відбудеться додатковий аукціон №33Д-УМВБ з продажу скрапленого газу, 

який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна         

за 1 тонну 
(з ПДВ)*, 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 4 15 075,02 753 751,00 200 3 015 004,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р. Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 5 15 075,02 1 507 502,00 500 7 537 510,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 2 15 075,02 2 261 253,00 300 4 522 506,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 5 15 075,02 301 500,40 100 1 507 502,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40 4 15 075,02 603 000,80 160 2 412 003,20

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010)Обсяги виробництва жовтня 

2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ декада 
жовтня І декада листопада 2016 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200 5 15 075,02 3 015 004,00 1 000 15 075 020,00

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20,00 10 15 089,43 301 788,60 200,00 3 017 886,00

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

виробництва  жовтня 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада жовтня І декада 

листопада 2016 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200,0 10 15 089,43 3 017 886,00 2 000,00 30 178 860,00

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

виробництва  жовтня 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада жовтня І декада 

листопада 2016 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 15 15 046,64 300 932,80 300 4 513 992,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб.       в-
во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва жовтня 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада жовтня І декада 

листопада 2016 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 15 15 046,64 3 009 328,00 3 000 45 139 920,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб.       в-
во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва жовтня 2016 р.Термін 
відвантаження ІІ-ІІІ декада жовтня І декада 

листопада 2016 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 15 043,94 1 203 515,20 80 1 203 515,20

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 7 15 043,94 3 008 788,00 1 400 21 061 516,00

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
жовтня 2016 р.Термін відвантаження ІІ-ІІІ 
декада жовтня І декада листопада 2016 р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті 
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна 

біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., 
ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 год. 11.10.2016 р., за адресою: м. Київ,                             

вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00 год.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 березня  2016 року складає 31 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною 
організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
9 240
139 185 234,40
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оголошення
У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської

області за адресою: Кіровоградська область, місто
Знам’янка, вулиця Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г. В.,
2 поверх, каб. 11) о 09.00 год. 20 жовтня 2016 року від-
будеться розгляд цивільної справи (ЄУН 389/1546/16-ц)
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Олещенко Наталі Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У судове засідання викликається відповідачка Оле-
щенко Наталя Миколаївна, 10.12.1969 року народження,
останнє відоме місце реєстрації: вулиця Калініна, 119,
село Володимирівка Знам’янського району Кіровоград-
ської області.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута за
її відсутності та за наявними матеріалами справи.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини
своєї неявки.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Український В. В., 1 поверх,
каб. 5) о 09 год. 30 хв. 31.10.2016 року відбудеться слу-
хання цивільної справи Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРИВАТ БАНК» до
Кондратенко Анастасії Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідачка Кондра-
тенко Анастасія Володимирівна, останнє відоме місце
проживання: вул. Садова, 25, с. Пантазіївка Знам’ян-
ського району Кіровоградської області. У випадку неявки
відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності за
наявними матеріалами справи.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини
своєї неявки.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Яценко Віктор В’ячеславович,

22.04.1985 року народження, громадянин Російської
Федерації, останнє місце фактичного проживання на
території України: Херсонська обл., м. Херсон, вул.
Кримська, 130, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України вам необхідно з’явитися 11 жовтня 2016
року о 09 год. 00 хв. та 12 жовтня 2016 року о 09 год.
00 хв. в каб. № 24 до слідчого відділу УСБУ в Херсон-
ській області до старшого слідчого в ОВС Суптелі
А.В., за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська 
(Кірова), 1, р.т. 0552458378, для участі у слідчих та
процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 22015230000000014 від 02.04.2015 за ст. 258-3 
ч. 1 та ст. 109 ч. 1 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні судового засідання 

в порядку спеціального судового провадження
Підозрюваний Фоменко Євген Анатолійович, 21.11.1975

р.н., уродженець с. Курилівка Куп’янського району Харків-
ської області, громадянин України, який раніше мешкав за
адресою: Харківська область, Куп’янський район, с. Кури-
лівка, вул. Польова, буд. 52-В, відповідно до вимог ст.ст.
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що
відбудеться 18 жовтня 2016 року об 11 годині в залі судових
засідань № 2 Куп’янського міськрайонного суду Харківської
області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул.
1-го Травня, 27-А, для проведення підготовчого провад-
ження, надання пояснень у провадженні №1-кс/628/973/16
при розгляді клопотання про здійснення спеціального досу-
дового розслідування. Поважні причини неприбуття особи
на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323
КПК України. 

Слідчий суддя В. Скородєлова 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Бойко (Лавренової)
Людмили Володимирівни до Лавренова Сергія Олексан-
дровича, 3-я особа: Управління молодіжної політики та
у справах дітей Бахмутської міської ради про позбав-
лення батьківських прав. Відповідач по справі виклика-
ється до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,
5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті.

Лавренов Сергій Олександрович, який мешкає за ад-
ресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Сель-
корівська, буд. 45, на 11 жовтня 2016 року на 10 год. 00
хвил.

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

Суддя Фролова Н. М.

В провадженні судді Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) знаходиться кримінальне провад-
ження, внесене до ЄРДР за № 22015050000000170
відносно Бережного Олександра Олександровича, обви-
нуваченого за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександрович,
05.04.1994 року народження, який зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоноармій-
ська, 42/25, викликається на 14.30 год. 10 жовтня 2016
року до Слов’янського міськрайонного суду (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) в зал № 5 для
участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя М. В. Лаптєв

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 22016050000000335 від 07.08.2015 року (єд. унік. 
№ 243/5706/16-к, провадження № 1-кп/243/534/2016) за об-
винуваченням Козиренка Андрія Володимировича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583

КК України.
Обвинувачений Козиренко Андрій Володимирович,

18.06.1969 р.н., уродженець м. Торез Донецької області,
який зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Торез,
вул. Челябінська, 35, фактично мешкає за адресою: До-
нецька обл., м. Торез, мікрорайон 2, буд. 32, кв. 5, виклика-
ється в судові засідання по справі, призначені на 10.10.2016
року о 09.30 год., 17.10.2016 року о 09.30 год., 18.10.2016
року о 15.00 год., 24.10.2016 року о 15.00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя І. М. Мінаєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом Ємельяно-
вої Наталії Олександрівни до Швелідзе Торіеля
Дугласовича, третя особа: Орган опіки та піклування Бер-
дянської міської ради Запорізької області, про видачу до-
зволу на виїзд малолітньої дитини за кордон.

Відповідач у справі Швелідзе Торіель Дугласович про-
живає за адресою: 86427, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Вільямса, буд. № 30, кв. № 48, викликається в судове
засідання, призначене на 13 год. 30 хв. 11.10.2016 р. до
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом Владєльщикової
Світлани Валеріївни до Пономарьова Павла Миколайовича,
третя особа: Орган опіки та піклування Бахмутської районної
державної адміністрації Донецької області, про видачу до-
зволу на виїзд малолітньої дитини за кордон.

Відповідач у справі Пономарьов Павло Миколайович про-
живає за адресою: 84500, Донецька область, м. Світло-
дарськ, буд. 80А, кв. 102, м. Світлодарськ, буд. 80А, кв. 62,
викликається в судове засідання, призначене на 14 год. 00
хв. 11.10.2016 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Чопик О. П.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Артеменка Олександра Васильовича 
(останнє відоме місце проживання: вул. Вокзальна, 111,
м. Миргород Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 541/2010/16-ц, про-
вадження № 2/541/987/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Артеменка Олександра Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07 листопада 2016 року
о 08 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул.
Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської області, головую-
чий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідача Артеменка О. В. до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року
народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,
вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 10 жовтня 2016 року о 17 год. 00
хв. 30.09.2016 року винесено ухвалу про призначення судо-
вого розгляду колегіально у спеціальному відкритому судо-
вому розгляді.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати па-
спорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою:
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28, під голову-
ванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провад-
ження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Побережного Станіслава
Дмитровича, зареєстрованим (знятим з реєстрації) по 
м. Одесі та Одеській області не значиться, по цивільній
справі № 523/9807/16-ц за позовом Батюка Степана Сте-
пановича до Побережного Станіслава Дмитровича, Ба-
тенка Сергія Георгійовича про визнання договору
купівлі-продажу, договору дарування недійсними.

Судовий розгляд справи відбудеться 21 жовтня 2016
року о 10.00 годині в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати
письмові заперечення проти вимог позову та докази на
їх підтвердження. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності відповідача на під-
ставі наявних доказів

Суддя Бузовський В. В.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 14.11.2016 року о 10 годині 00 хви-
лин відбудеться слухання цивільної справи за позов-
ною заявою Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Зборовського Віктора Андрійовича
про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Зборовський Віктор Андрійович, 04.07.1972 року
народження, зареєстрований: вул. Тельмана, №14, 
м. Городище Городищенського району Черкаської
області, 19500, викликається в судове засідання як
відповідач, явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідача до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності за
наявними в ній матеріалами.

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

Суддя Синиця Л. П.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає позивача по цивільній справі за провадж.
2/431/626/16: Мілютіну Марину Сергіївну, яка мешкає за
адресою: Луганська область, Антрацитівський район, 
с. Червона Поляна, вул. Октябрська, 35, відповідача Фи-
липова Євгена Володимировича, який мешкає за адресою:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Космонавтів, 44, у
судове засідання по цивільній справі за позовом Мілютіної
Марини Сергіївни до Филипова Євгена Володимировича,
третя особа - Орган опіки та піклування Старобільської мі-
ської ради, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 12 жовтня 2016 року об
11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова
зала №4.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. О. Озеров

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що ухвалою Білокуракинського районного суду Лу-
ганської області від 22.07.2016 року визначено здійснення
спеціального судового провадження по кримінальній справі
№409/1369/16-к за обвинуваченням Лукашова Станіслава
Миколайовича, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263
КК України та Орлова Валентина Олександровича за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 12.10.2016 року о 10.00 год.
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
вул. Підгірна, б. 168.

В судове засідання викликається обвинувачений Орлов
Валентин Олександрович, останнє місце реєстрації: Луган-
ська область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. За-
річна, б. 27.

У випадку неявки обвинувачених справу буде розглянуто
за їхньої відсутності на підставі ст. 297-1, 323 КПК України.

Суддя С. Б. Баранов

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає Косенко Людмилу Олександрівну як відповідача
по цивільній справі № 705/5820/16ц; 2/705/2010/16 за по-
зовом Ряскіна Ігоря Петровича до Косенко Людмили
Олександрівни, третя особа: Орган опіки та піклування
Уманської райдержадміністрації про визначення місця
проживання дитини, яка призначена до судового роз-
гляду на 25 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин за
адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості
з’явитися до суду та про можливість судового розгляду
справи за вашої відсутності необхідно повідомити суд.

Роз’яснюється, що у разі вашої неявки за викликом
суду або визнання судом причин неявки неповажними,
справу буде вирішено судом за вашої відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. С. Годік

В провадженні Чортківського районного суду зна-
ходиться цивільна справа за позовною заявою
Пстрак Віри Євгенівни до Яківціва Олега Михайло-
вича, за участі третьої особи Другого відділу держав-
ної виконавчої служби Тернопільського міського
управління юстиції про стягнення пені за ухилення
від невиконання зобов’язання сплати аліментів та
стягнення додаткових витрат на (утримання) повно-
літнього сина, який продовжує навчання.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 20
жовтня 2016 року в залі № 4 Чортківського район-
ного суду Тернопільської обл. за адресою: м. Чортків,
вул. С. Бандери, 13, суддя Яковець Н. В.

Суд викликає по цій справі як відповідача Яківціва
Олега Михайловича. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута по суті за
його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Новопсковський районний суд викликає Мельнік
Дмитра Миколайовича як відповідача у судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1757/16-ц за
позовом Мельнік Н. В. до Мельніка Д.М. про надання до-
зволу на в’їзд та виїзд в район проведення антитерорис-
тичної операції на неконтрольовану територію України
через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської
областей та за межі державного кордону України мало-
літньої дитини без згоди батька, третя особа: Орган опіки
та піклування виконавчого комітету Новопсковської 
районної державної адміністрації, яке відбудеться 11
жовтня 2016 року о 08.30 год. (резервна дата судового
засідання 19 жовтня 2016 року о 13.00 год.) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Укра-
їнська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39а) розглядає цивільну справу за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Вітязь Олек-
сандра Миколайовича про стягнення заборгованості та
збитків відповідно до кредитного договору № 50006174 від
28.09.2012 р.

Відповідач Вітязь Олександр Миколайович, 1963 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Харцизьк, вул. Гайдара, 147,
викликається на 27 жовтня 2016 року на 09.30 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 1, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тітова Т. А.

Апеляційний суд м. Києва викликає Акуліна Емануела
у судове засідання як відповідача у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк»
до Левицької Аліни Олексіївни, Акуліна Емануела, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору: Служба у справах дітей Шевченківської районної
в м. Києві державної адміністрації про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, яке призначено на 09 листо-
пада 2016 року на 12 год. 00 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Солом’янська, 2-А, головуючий суддя Заришняк Г. М.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом до суду

або неповідомлення суд про причини неявки, справу
буде розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в
справі даних та доказів.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з роз-
глядом цивільної справи № 220/1565/16-ц (провадження № 2/220/562/16)
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Васильєвої Олени Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором повідомляє, що судове засі-
дання призначено на 12.10.2016 р. на 14.00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Но-
восілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як відповідача
Васильєву Олену Миколаївну. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача в судове засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 21
жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин призначено розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Землянка Юрія Олексійовича про стягнення заборго-
ваності.

Землянко Юрій Олексійович викликається в судове засідання як від-
повідач. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки останнього справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська область, 19500. 
Суддя В. О. Черненко

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає як відповідача
Паламаренка Юрія Васильовича, останнє відоме місце реєстрації та знаход-
ження: Полтавська область, Зіньківський район, с. Велика Павлівка, в судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Палама-
ренка Юрія Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28 жовтня 2016 року о 08 годині 40 хвилин
у приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської області за адресою:
м. Зіньків Полтавської області, вул. Соборності, 2.

В разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя С. Р. Должко

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в про-
вадженні суду розглядається цивільна справа №363/2060/16-ц за позовом
Панасенко Наталії Іванівни до Бондарчука Василя Володимировича та Бру-
сова Едуарда Анатолійовича про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 24 жовтня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Брусова Едуарда Анатолійовича без поважних
причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання Грінька Сергія Григоровича як відповідача в цивільній справі
№ 328/2780/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» в особі представника позивача Сафір
Федора Олеговича до Грінька Сергія Григоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться
25 жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. Наумик)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 18 жовтня 2016 року о 08.00 годині,
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відпові-
дача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» про стягнення заборгованості:

Чернову Валентину Тимофіївну, 85102, Донецька область, м. Костянтинівка,
вул. Армазанська, 71.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на
їх підтвердження. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з
вимогами ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Таран Наталі Юріївни до Кулікова Олександра
Олександровича про стягнення аліментів.

Відповідач у справі Куліков Олександр Олександрович,
останнє відоме суду місцезнаходження: Донецька область,
м. Часів Яр, вул. Миколаївська (Щорса), буд. 57А, викли-
кається на 13 жовтня 2016 р. о 15 год. 30 хв. до суду (каб.
№203), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Дубовик Р. Є. 

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кри-
мінальним провадженням відносно Гордієнка Тараса Івано-
вича, який обвинувачується у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч.
3 ст. 15, ч. ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинівни,
Лифенка Олексія Володимировича, який обвинувачується у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.
1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович, Швець Олена
Костянтинівна, Лифенко Олексій Володимирович виклика-
ються на 10 жовтня 2016 року о 08.30 годині, на 13 жовтня
2016 року о 13.30 годині до Орджонікідзевського районного
суду міста Маріуполя Донецької області, для участі в розгляді
справи по суті. Суддя Щербіна А. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Органу опіки та піклування Краматор-
ської міської ради, діючого в інтересах Урманової Надії Мак-
симівни, 21.03.2012 року народження, до Урманової Діляри
Шакірівни (третя особа - Краматорський будинок дитини
«Антошка») про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів. Відповідачка у справі Урманова Діляра Шакірівна,
1981 року народження, зареєстрована: м. Донецьк, вул. Зо-
нальна, 21, сповіщення якої іншим шляхом неможливе, ви-
кликається на 10.10.2016 року о 14.00 годині до суду, зал
судових засідань №11/3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутності. 

Суддя Марченко Л. М.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області викликає обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальному провадженню за
обвинуваченням Файцницького Євгена Едуардовича
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться
13.10.2016 року о 15.00 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб.
37.

Головуючий суддя Сараєв І. А.

Рубіжанський міський суд викликає Степашко Та-
мару Володимирівну в судове засідання, як відпові-
дачку в цивільній справі № 425/2021/16-ц за
позовною заявою ПАТ «Приватбанк» до Степашко
Тамари Володимирівни про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 12.10.2016 року о 09.00 годині
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 20.10.2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Чікалову Інну
Євгенівну в судове засідання, як відповідачку в ци-
вільній справі № 425/1507/16-ц за позовною заявою
ПАТ«Приватбанк» до Чікалової Інни Євгенівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться
12.10.2016 року о 09.30 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 20.10.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Туряниця Ва-
силя Васильовича в судове засідання, як відповідача
у цивільній справі № 425/1696/16-ц за позовною за-
явою ПАТ«Приватбанк» до Туряниця Василя Васи-
льовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 12.10.2016 року о 10.00 годині в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: м.
Рубіжне, вулиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 20.10.2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Єгорова Єв-
гена Костянтиновича в судове засідання, як відпові-
дача у цивільній справі № 425/2428/16-ц за
позовною заявою Єгорової Любові Павлівни до Єго-
рова Євгена Костянтиновича про розірвання шлюбу,
яке відбудеться 12.10.2016 року о 08.45 годині в
приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34 (каб. 11-а).

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 17.10.2016 року о 08 годині 45 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Сумщенка Дмитра Олексан-
дровича (Харківська область, Золочівський район,
с. Одноробівка, вул. Молодіжна, 2/14) у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи № 428/5347/16-ц
за позовом Сумщенко Карини Владиславівни до
Сумщенка Дмитра Олександровича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 12 жовтня 2016 року о 08
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Скадовський районний суд Херсонської області викли-
кає Олар Наталю Олександрівну, 18.02.1981 року народ-
ження, яка раніше проживала за адресою: вул. Куйбишева,
12, кв. 3, м. Скадовськ, Херсонської області, в судове за-
сідання як відповідачку по цивільній справі № 663/1214/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Олар Наталі Олександрівни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год. 21 жовтня
2016 року в приміщенні Скадовського районного суду 
Херсонської області за адресою: Херсонська область, 
м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська), 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута у відсутність відповідачки за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Скадовський районний суд Херсонської області викли-
кає Олар Сергія Леонтійовича, 25.04.1966  року  народ-
ження, який раніше проживав за адресою: вул. І. Шульги,
9, м. Скадовськ, Херсонської області, в судове засідання
як відповідача по цивільній справі № 663/1327/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Олар Сергія Леонтійовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 12.00 год. 21 жовтня
2016 року в приміщенні Скадовського районного суду 
Херсонської області за адресою: Херсонська область, 
м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська), 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
Костіна Олександра Петровича, 10.03.1991 року народ-
ження, зареєстрованого за адресою: вул. Нова, 7/2, с. Улья-
нівка, Скадовського району, Херсонської області, який
раніше проживав за адресою: вул. Гуманенка, 12, кв. 53, м.
Скадовськ, Херсонської області, в судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 663/1341/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Костіна Олександра Петровича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13.00 год. 21 жовтня 2016
року в приміщенні Скадовського районною суду Херсонської
області за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул.
Мангубінська (Пролетарська), 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня
2016 року о 09.40 годині в приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька область, м. Бершадь, вул. Шевченка, 4, Стри-
женюк Людмилу Іванівну (останнє відоме місце
реєстрації - Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Устя,
вул. Побережна, буд. 1) як відповідача по цивільній
справі № 126/2080/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Стриженюк Людмили Іванівни про стягнення
заборгованості.

Суддя Хмель Р. В.

Бершадський районний суд Вінницької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 27 жов-
тня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
Бершадського районного суду Вінницької області за
адресою: Вінницька область, м. Бершадь, вул. Шев-
ченка, 4, Онойченка Олександра Сергійовича (ос-
таннє відоме місце реєстрації - Вінницька обл.,
Бершадський р-н, с. Чернятка) як відповідача по ци-
вільній справі №126/2059/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Онойченка Олександра Сергійо-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Хмель Р. В.

Великолепетиський районний суд Херсонської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Ос-
тапенко Любов Анатоліївну, яке відбудеться
25.10.2016 року об 11.00 год., для розгляду цивільної
справи № 649/666/16-ц під головуванням судді Ма-
маєва В.А. за позовом Публічного акціонерною това-
риства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Остапенко Любові Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності. Адреса суду: Херсонська область, смт Велика
Лепетиха вул. Чкалова, 7-А. У разі неявки відповідача
у судове засідання, справа буде розглянута за її від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. А. Мамаєв

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове
засідання Ковальова Олександра Анатолійовича, як третю
особу у цивільній справі № 22ц/776/1544/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИ-
ВАТБАНК» до Фартушина Сергія Станіславовича, Шуляпіної
Алли Сергіївни, треті особи: Ковальов Олександр Анатолійович,
Служба у справах дітей Бердичівської районної державної ад-
міністрації Житомирської області про звернення стягнення на
предмет іпотеки та виселення.

Розгляд справи призначено на 11 жовтня 2016 року об 11
год. 00 хв. та відбудеться за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріх-
тера, 24.

У разі неявки третьої особи в судове засідання справу буде
розглянуто у її відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. М. Шевчук

Рожик Віктор Петрович, останнє відоме місцезнаход-
ження якого: вул. Лесі Українки, буд. 4, с. Жаглівка, Го-
родоцького району, Хмельницької області, викликається
до Городоцького районного суду Хмельницької області
(Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 48)
як відповідач на 13 год. 30 хв. 13 жовтня 2016 року по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Рожика
Віктора Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута на підставі тих доказів, які є у матеріа-
лах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Барабошкіна Ігоря Борисовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач по справі Барабошкін Ігор Борисович (зареєс-
трований за адресою: м. Донецьк, вул. Воровського,
1/31), викликається на 11 жовтня 2016 року об 11.00 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Глухівський міськрайсуд Сумської області викликає
Ступаченко Оксану Володимирівну в судове засідання
на 27 жовтня 2016 року на 09 годину, як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «Приватбанк» про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухів-
ського міськрайсуду за адресою: Сумська область, м.
Глухів, вул. Києво-Московська, 30, суддя Сапон О.В.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися без її участі.

Суддя Сапон О. В.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає як відповідача Синянського Андрія Івановича
по цивільній справі № 336/5585/16-ц пр. №
2/336/2886/16 за позовом Синянської Ольги Іванівни
до Синянського Андрія Івановича про розірвання
шлюбу. Слухання справи відбудеться 11.10.2016
року о 09.30 год. в приміщенні суду за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Чарівна, 117-а, каб. № 49. У разі не-
явки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Жупанова І. Б.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну
справу за позовом Габалевича Володимира Михайловича
до Габалевич Ірми Степанівни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Габалевич Ірма Степанівна,
10.02.1966 р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. Покова, буд.
20, п/б, викликається до суду на 14 листопада 2016 р. 
о 09.30 год., каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ,
вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ларіонова Н .М.

В провадженні Приморського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа № 522/15098/16ц за
позовом Ширіної Юлії Олександрівни до Ширіна Дмитра
Сергійовича про стягнення аліментів.

Суд викликає як відповідача Ширіна Дмитра Сергійо-
вича у судове засідання, яке відбудеться 26.10.2016 року
о 10 год. 10 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Суд пропонує відповідачу подати пояснення, запере-
чення та усі наявні докази по справі особисто або через
представника.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа може
бути розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Ревньова Сергія Олеговича
до Ізотової Любові Василівни, Юренка Артема Пантелей-
моновича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідачі Ізотова Л.В., Юренко А.П. викликаються
до каб. № 6 суду на 13 жовтня 2016 року об 11 годині 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута у їх відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Апеляційний суд Запорізької області викликає Га-

ранжу Романа Володимировича на 12.10.2016 року

на 14 год. 30 хв. як обвинуваченого у кримінальному

провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162.

Суддя В.П. Жовніренко

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє: 28
жовтня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду в 
м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді
Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа 
№ 182/5295/16-ц, провадження № 2/182/3778/2016 за по-
зовною заявою Рогової Валентини Валеріївни до Рого-
вого Олександра Євгеновича про розірвання шлюбу.

Відповідачу Роговому Олександру Євгеновичу не-
обхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Буско
Іванну Володимирівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Львів, вул. Медової Печери, 7/58, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Буско Оксани Ярославівни до Буско Іванни Во-
лодимирівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 21.10.2016 р. об 11.30 год. в приміщенні суду за
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань № 6.

В разі неявки у вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Головатий Р. Я.

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська обдасть, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача
Клокова Олександра Леонідовича, ідентифікаційний
номер: 2862804432, в судове засідання по цивільній
справі № 426/3672/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укргазпромбанк» до Клокова
Олександра Леонідовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 12 жовтня 2016 року об 11.45 год.

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

Суддя О. М. Попова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, Донецька область, вул. Незалежності,
13) розглядається цивільна справа № 236/2470/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний банк «Експрес Банк» до Недолугої Людмили Олек-
сіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач Недолуга Людмила Олексіївна виклика-
ється до каб. № 12 суду на 01 листопада 2016 року на
15 годин 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Саржевська I. В.

Арцизький районний суд Одеської області викликає При-
маченко Галину Володимирівну, (08.02.1971 р.н., зареєстро-
вану за адресою: вул. 7-ма лінія, 10, кв. 2, м. Арциз, Одеської
області), як відповідача по цивільній справі № 492/544/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Примаченко Галини Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 03.11.2016 р. о 09 год. 15 хв. у залі № 1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя
Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або непові-
домлення про причину її неявки, справа буде розглянута у її
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О. М. Крутова

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1208/16 за позовом ПАТ «Енерго-
банк» до Дюваж Іранта Сомаранта про стягнення
заборгованості, викликає до суду як відповідача
Дюваж Іранта Сомаранта на 10 жовтня 2016 року о
10.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В.Г. в приміщенні суду, що розташо-
ване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. Г. Болобан

Києво-Святошинський районний суд Київської області по-
відомляє Грінку Василя Миколайовича та Мачушака Івана
Юрійовича про те, що цивільна справа № 369/7227/16-ц, про-
вадження № 2/369/3280/16, за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «ЛА ВІЛЛА» до Грінка Василя
Миколайовича та Мачушака Івана Юрійовича, треті особи без
самостійних вимог на стороні відповідачів приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Мамай Ірина Воло-
димирівна та Грабінський Юрій Миколайович про витребу-
вання майна, призначена слуханням на 25 жовтня 2016 року
о 12 год. 00 хв. в приміщенні Києво-Святошинського суду Ки-
ївської області за адресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде про-
ведено у вашу відсутність.

Суддя Дубас Т. В.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
18.10.2016 року о 12 год. 15 хв. розглядатиметься цивільна
справа № 755/13671/16-ц за позовом Самойленко Алли Ва-
леріївни до Васькіна Євгена Юрійовича, третя особа: Служба
у справах дітей Дніпровської районної у м. Києві державної
адміністрації про встановлення місця проживання дитини та
стягнення аліментів.

Васькіна Євгена Юрійовича, останнє відоме місце реєс-
трації: Російська Федерація, викликають в судове засідання
як відповідача.

У разі неявки представника відповідача справа буде роз-
глянута на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9      +9 +14
Житомирська +4   +9      +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 +4   +9      +8 +13

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9      +9  +14
Кіровоградська +4     +9      +9  +14
Полтавська +4     +9   +13  +18
Дніпропетровська +4     +9   +13  +18
Одеська +8   +13   +10  +15
Миколаївська +8   +13   +11  +16
Херсонська +8   +13   +14  +19
Запорізька +8   +13   +14  +19
Харківська +6   +11   +14  +19
Донецька +6   +11   +15  +20
Луганська +6   +11   +15  +20
Крим +11   +16   +15  +20
Київ +4     +6   +10  +12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів по спра-
вах за позовами ПАТ «Банк Форум» про стягнення заборгованості на 11 жовтня
2016 року:

15.00 – Горкунова Андрія Олександровича, м. Свердловськ, Луганська область;
15.30 – Єгорчатова Павла Володимировича, м. Свердловськ, Луганська область;
16.00 – Зубак Сергія Григоровича, с. Шахтарське, Свердловський район, Луган-

ська обл., Зубак Олександра Сергійовича, с. Шахтарське, Свердловський район, Лу-
ганська обл.

Судові засідання відбудуться 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 Ук-
раїни.

Суддя Є. О. Соболєв

Убиває оковита 
й на Черкащині

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПСЕВДОПІЙЛО. В одному з ресторанів Черкаського району
працівники податкової міліції вилучили понад тисячу літрів контра-
фактної горілки невідомого походження. Вартість пійла — понад
сто тисяч гривень. Його продавали відвідувачам ресторану і міс-
цевим жителям. За цим фактом порушено кримінальне провад-
ження за ч.1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут під -
акцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вживають за-
ходи до виявлення джерела походження вилученого алкоголю. 

Як повідомили в прес-службі управління ДФС в Черкаській об-
ласті, у зв’язку з випадками отруєння неякісними алкогольними
напоями в області в посиленому режимі працюють робочі групи,
які цілодобово контролюють ринок обороту алкогольних напоїв і
спирту.

На Черкащині отруєння низькоякісним алкоголем — не рідкість.
Нині, кажуть любителі спиртного, горілку можна замовити й через
інтернет. 

Як свідчать підрахунки медиків, псевдогорілка щороку вбиває
сотні українців. Якщо ж додати до цього шкоду від надмірного вжи-
вання спиртного навіть прийнятної якості, то стане зрозумілою не-
обхідність радикального посилення пропаганди здорового способу
життя. 

Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимираю-
чою вважається нація, яка вживає понад 8 літрів чистого спирту
на душу населення за рік. Згідно зі статистикою, рівень споживан-
ня алкоголю в Україні становить на рік 12 літрів. Особливо триво-
жить, що зростає вживання спиртного серед підлітків. 

оголошення

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄРА. Колись «Терно-
пільські театральні вечори» за-
провадили, вшановуючи пам’ять
Леся Курбаса, який казав, що
треба дбати про «молодий нари-
бок».  Тож  колишній художній ке-
рівник Тернопільського драмте-
атру ім. Тараса Шевченка Михай-
ло Форгель, пам’яті якого при-
урочили нинішній форум, додав
до знаної назви  ще одне слово-
поняття «Дебют», наголосивши
саме на конкурсі молодої режи-
сури. 

Нині тернополяни радо при-
ймали вірних друзів: театри з
Києва, Чернівців, Коломиї, Івано-
Франківська, Луцька. Зі Львова
— кілька.   

Палітра фесту виявилася бар-
вистою щодо актуальності тем, а
режисура цікавою, гідною сучас-
ності. Добротні мистецькі роботи
представили знані в країні режи-
сери, деякі з них дебютували са-
ме на «Вечорах».

У межах театрального свята
зіграли дві прем’єрні вистави.
Господарі запропонували героїч-
ну трагікомедію «Слава героям»
за п’єсою сучасного українського
драматурга Павла Ар’є. Вона на-
повнена багатьма життєвими пе-
рипетіями,  спогадами ветеранів
Другої світової — радянського
фронтовика та воїна УПА, важ-
кими долями персонажів. Тема

примирення двох старих бійців,
двох українців оголює й чимало
теперішніх проблем. На все це
режисер-постановник  В’ячеслав
Жила вирішив подивитися з точ-
ки зору молодих. 

Львівський режисер Вадим Сі-
корський також  зробив сценіч-
ний подарунок юнакам і дівча-
там, запропонувавши  першопо-
каз знаменитої  історії про кохан-
ня Ромео і Джульєтти у перекладі
Юрія Андруховича.

Український малий драматич-
ний театр з Києва привіз зворуш-
ливу «Матір-наймичку» за 

Т. Шевченком. Уже понад три де-
сятиріччя, по суті, не сходить зі
сцени Чернівецького драмтеатру
ім. О. Кобилянської «Запечата-
ний двірник». Цю гостро сатирич-
ну комедію за твором  Юрія
Федьковича інтерпретував режи-
сер Мирослав Гринишин і здобув
аншлаг. Буковинське село через
день на фестивалі змінилося гу-
цульським. Адже Коломийський
драмтеатр ім. І. Озаркевича по-
казав свою найтитулованішу ет-
нографічну виставу-містерію «Гу-
цульський рік» за твором Гната
Хоткевича. 

«Ми понесемо в суспільство
любов, співчуття, взаємопова-
гу», — зазначив на закритті
фестивалю директор — худож-
ній керівник Тернопільського
драмтеатру заслужений артист
України Борис Репка. І все зав-
дяки спектаклям, що прикраси-
ли «Тернопільські театральні ве-
чори». Організатори також спо-
діваються, що  наступного року
вдасться відновити фестиваль у
початковому його вигляді-зав-
данні, адже відзначатимемо 130-
річчя від дня народження Леся
Курбаса. 

Історію Ромео і Джульєтти 
розповів Андрухович 

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ФЕСТИВАЛЬ. Більшість су-
часних школярів знімають ві-
део, монтують  коротенькі
фільми, пересилають їх одне
одному і обговорюють побаче-
не в соцмережах. Та не кожен
такий відеоролик дає підстави
його авторам перемогти у
престижному творчому супер-
ництві й навіть побувати у
Франції на Світовому форумі
демократії, де збереться  ак-
тивна молодь із нашого конти-
ненту.

А саме туди поїдуть цього-
річні переможці Міжнародного
дитячого телевізійного фести-
валю «Дитятко», 5 років тому

започаткованого Харківською
обласною радою за сприяння
Ради Європи.

Доробок учасників номінації
«Місцеве самоврядування —
це ми!» переконливо свідчить,

що українські підлітки не
стоять осторонь важливих
подій у нашій державі, вони
можуть впливати на  суспіль-
ну думку,  беруть участь у
різноманітних акціях, почи-
нають розуміти, що від успі-
ху сьогоднішніх реформ за-
лежить їхнє життя завтра.

Перегляньте  ролики-пере-
можці авторства столичної
дитячої студії телеведучих
«Веселка-TV», інших номі-
нантів фестивалю і зрозуміє-
те, що діти  не менш ніж до-
рослі, а, можливо, навіть
гостріше за них бажають де-
мократичного оновлення у
школах, дворах, будинках, у
кожній громаді та країні за-
галом. 

«Дитятко» подорослішало і має власну думку

Гендиректор «Веселки-TV» Діна Ібрагімова переконана: її
вихованки перемогли завдяки активній життєвій позиції

Про що мовчать малюнки в синагогах
Світлана ІСАЧЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

САКРАЛЬНЕ. Чернівецький
музей історії та культури євреїв
Буковини в межах проекту «На-
стінні розписи синагог Букови-
ни» презентував виставку та
виставковий каталог «Які ж гар-
ні шатра твої, Якове…» Відвіду-
вачі побачили фрагменти ін-
тер’єрного розпису, що зберег-
лися у вцілілих буковинських
синагогах.

Перед тим каталог презенту-
вали в Єрусалимі на міжнарод-
ній конференції з питань збере-

ження сакрального живопису,
де його високо оцінили. 

— Ми відкриваємо широкому
загалу самобутній, ще не так
давно добре знаний пласт єв-
рейської сакральної культури,
який нині зникає, — синагогаль-
не малярство. Прагнемо збе-
регти його зразки, які дивом
дійшли до наших днів, — розпо-
відає директор музею Микола
Кушнір. 

— Це не просто малюнки для
декорації залів. Це рядки псал-
мів, частина Тори у візуальних
образах, у лініях і кольорах, отже
це історія, саме життя євреїв, —

зазначив на відкритті виставки
відомий правозахисник один з
керівників Асоціації єврейських
організацій і громад України Йо-
сиф Зісельс. — Розписи у сина-
гогах треба вміти прочитувати, у
них зашифровано великі знан-
ня. Наші буковинські синагоги
були з барвистими, яскравими
малюнками, сповненими світла і
тепла, із зображенням фруктів,
музичних інструментів. Війна
обірвала і знищила цю культуру,
врешті, ціле покоління єврейсько-
го народу, частина якого дивом
вижила в пеклі Голокосту. Цей
проект — також данина світлій

пам’яті загиблих. Ідея закарбу-
вати у фотографіях і малюнках
спадок сакрального мистецтва
краю виникла після того, як ста-
раннями кількох небайдужих ак-
тивістів було звільнено від вапна
дивовижні розписи новоселиць-
кої синагоги. До чернівецького
проекту, який фінансово підтри-
мав Фонд Ротшильда, приєдна-
лися провідні українські фахівці,
авторитетні науковці університе-
тів Ізраїлю та США. 

Із Чернівців виставка поман-
друє до Харкова, Києва, Дніпра,
а далі — у Румунію та інші краї-
ни ЄС.

Сюжет про кохання ніколи не застаріє
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