
 ЦІНА ДОГОВІРНА середа, 2 листопада 2016 РоКУ  №205 (5825)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали встановлені Національним банком України на 1 листопада 2016 року
USD 2551.5438 EUR 2792.9198 RUB 4.0361 / AU 324556.37 AG 4531.54 PT 248010.06 PD 157175.10

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

Віце-прем’єр-міністр про єдність щодо Угоди про 
асоціацію України з ЄС і в протистоянні російській агресії
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Громади починають 
отримувати зиск

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Станом на 1 листопада 2016 року 
експерт ною комісією при Мінрегіоні погоджено вже 1226 заявок 
від 159 об’єд наних територіальних громад на проекти розвитку 
інфраст руктури, які буде реалізовано за рахунок державної суб-
венції. Загальна сума реалізації проектів, на які погоджено заяв-
ки, становить 974,2 мільйона гривень, або близько 97,4% розмі-
ру субвенції. Всі об’єднані громади вже подали проектні заявки 
на використання коштів державної інфраструктурної субвенції у 
2016 році. Прес-служба Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства повідомляє, 
що цьогоріч з державного бюджету об’єднаним територіальним 
громадам на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у 
розмірі мільярда гривень. Кошти субвенції розподілятимуть між 
створеними у 2015 році 159 об’єднаними громадами за чіткою 
формулою: залежно від кількості сільського населення і площі 
громади. Це становитиме від 960 тисяч гривень для найменшої 
об’єднаної громади до 23 мільйонів гривень — для найбільшої.
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ЦИТАТА ДНЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:

ЦИФРА ДНЯ

1040000 тонн    
цукру вже виробили українські цукрові 

заводи з початку сезону, що на 29% 
перевищує торішній аналогічний показник 

 
«Важливо, що уряд 

Нідерландів вважає угоду 
чинником стабілізації 
в регіоні, ефективним 

інструментом реформ, 
і не готовий принести її 

в жертву внутрішньо
політичним 
проблемам».

Як навчити вчителя

НАСТРОЇ 

Інформаційний та 
морально-психологічний 
вплив на жителів Донбасу 
відчутно змінив їхні 
погляди на сьогодення

Найкращою стрічкою 
національного конкурсу 
Київського міжнародного 
кінофестивалю визнали фільм 
Аркадія Непиталюка «Кров’янка»

«МОЛОДІСТЬ-2016»

ВИКЛИК. Українські педагоги передовсім мають змінити 
свої уявлення про спосіб навчання

34

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Консалтингові послуги (Енергетичний сектор – високовольтні лінії та підстанції)
Міжнародні конкурсні торги (з Попередньою кваліфікацією)

Країна:                       Україна
Номер:                       BMZ-No.: 202 083 608
Термін подання:        5 грудня, 2016 (15:00 за київським часом)
Попередня                Запрошення до висловлення зацікавленості
кваліфікація:             
Назва:                        Міжнародні відкриті торги на надання «Консультаційних послуг» за Проектом «Реконструкція 

підстанцій у східній частині України»
Організація -             Державне Підприємство
виконавець               «Національна енергетична компанія «Укренерго»
Проекту (ОВП):        
Фінансування:           Кредит Банку розвитку KfW 
Предмет проекту:     Проект «Реконструкція підстанцій в східній частині України» складається з комплексної реконструкції

чотирьох (4) високовольтних підстанцій. Загальна вартість комплексної реконструкції складає 
приблизно 153 мільйони євро.

                                  Наступні підстанції підлягають комплексній реконструкції:
                                  1. ПС 750/330 кВ «Запорізька»
                                  2. ПС 750/330 кВ «Дніпровська»
                                  3. ПС 330/110 кВ «Артема» («Харківська»)
                                  4. ПС 330/110 кВ «Залютине»
                                  Для проведення торгів Проект розділений на чотири (4) Лоти:
                                   Лот 1 – Реконструкція ПС 330 кВ «Артема (Харківська)» та ПС 330 кВ «Залютине»;
                                   Лот 2 – Реконструкція ПС 750 кВ «Запорізька»;
                                   Лот 3 – Реконструкція ПС 750 кВ «Дніпровська»;
                                   Лот 4 – Поставка автотрансформаторів та трансформаторів поперечного регулювання.
                                   Більш детальна інформація про проект та консультаційні послуги за ним міститься в документі 

«Висловлення зацікавленості» (Expression of Interest). Документ «Висловлення зацікавленості»
ви можете переглянути та завантажити на інтернет-сайті ДП «НЕК «Укренерго» 
(http://www.ukrenergo.energy.gov.ua) у підрозділі «Інвестиційні проекти» (проект «Реконструкція 
підстанцій в східній частині України») розділу «Розвиток». 

Необхідні                   Завдання Консультанта надати консультаційні послуги в якості консультанту з впровадження
консультаційні          у період виконання будівельних робіт. Консультанту необхідно надати послуги з інжинірингу,
послуги                      проектування та проектного менеджменту Групі управління Проектом (ГУП) ОВП, з метою 

забезпечення своєчасного та якісного виконання проекту, після укладання відповідних контрактів 
з підрядниками. Консультант виконуватиме роль інженера з якості, техніки безпеки та охорони 
навколишнього середовища, нагляду за ходом будівельних робіт (з дати / після підписання 
контрактів з підрядниками).

                                  Присудження контрактів за окремими Лотами очікується в червні 2017. 
                                  Термін виконання робіт за Лотами 1, 2 та 3 складає 36 місяців, за Лотом 4 – 14 місяців.  
                                  Присудження контракту на вищевказані консультаційні послуги заплановано на березень 2017 року,

для надання можливості консультанту з впровадження ознайомитись з контрактами на підряд до 
їх підписання. Таким чином, загальна тривалість надання послуг консультантом з впровадження 
складає приблизно 40 місяців.

                                  Попередня кваліфікація для надання консультаційних послуг буде проводитись відповідно
до останньої версії документа «Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому 
співробітництві з країнами-партнерами» (будь ласка, відвідайте інтернет-сторінку Банку розвитку
KfW www.kfw-entwicklungsbank.de). Для надання консультаційних послуг планується залучення
незалежної консалтингової компанії, що має підтверджений досвід проектного менеджменту 
та нагляду за ходом будівельних робіт в рамках подібних проектів в Україні та Східній Європі. 
Учасник повинен продемонструвати, що його середній обіг коштів за останні три роки складає
більш ніж 4,0 мільйона євро. Консорціум або спільне підприємство повинно продемонструвати, що
його загальний середній обіг коштів за останні три роки складає 5,0 мільйона євро, при цьому 
партнер-лідер повинен продемонструвати, що його загальний середній обіг коштів за останні 
три роки складає 4,0 мільйона євро. 

                                  Будь-яка інша інформація може бути отримана шляхом надання запиту Тендерному Агенту, 
                                  адреса якого наступна:
Тендерний Агент:      Uwe Settelmaier, Dipl. Ing. (FH)
                                  Consultant

Mühlenweg 23
68549 Ilvesheim
Mobil:+49 (0) 176 456 83 675
E-Mail: uswebmail@gmx.de

Котелевський�районний�суд�Полтавської�області�по�цивіль-
ній�справі�за�позовом�Публічного�акціонерного�товариства�ко-
мерційний� банк� «Приватбанк»� до� Герасименка� Валерія
Андрійовича�про�стягнення�заборгованості�за�кредитним�до-
говором,�викликає�в�судове�засідання�як�відповідача�Гераси-
менка� Валерія� Андрійовича� (останнє� відоме� місце
проживання:�смт�Котельва Полтавської�області,�вул.�Черво-
ноармійська,�10).�Судове�засідання�відбудеться�03�листопада
2016�року�об 11.00�годині�у�приміщенні�суду�за�адресою:�смт
Котельва Полтавської�області,�вул.�Полтавський�шлях, 235.
Явка�до�суду�є�обов’язковою.�В�разі�неявки,�справу�буде

розглянуто�за�вашої�відсутності.
Відповідачка�зобов’язана�повідомити�суд�про�причини�не-

явки�в�судове�засідання.
Суддя Якименко Т.О.

Котелевський�районний�суд�Полтавської�області�по�цивіль-
ній�справі�за�позовом�Публічного�акціонерного�товариства�ко-
мерційний� банк «Приватбанк»� до� Руденко� Людмили
Олександрівни про�стягнення�заборгованості�за�кредитним
договором, викликає�в�судове�засідання�як відповідача�Ру-
денко�Людмилу�Олександрівну�(останнє�відоме�місце�прожи-
вання:�смт�Котельва Полтавської�області,�вул.�Жовтнева,�198,
кв.�10).�Судове�засідання�відбудеться�03�листопада�2016�року
о�10.00�годині�у�приміщенні�суду�за�адресою:�смт�Котельва
Полтавської�області,�вул.�Полтавський�шлях,�235.
Явка�до�суду�є�обов’язковою.�В�разі�неявки,�справу�буде

розглянуто�за�вашої�відсутності.
Відповідачка�зобов’язана�повідомити�суд�про�причини не-

явки�в�судове�засідання.
Суддя Якименко Т.О.

Котелевський�районний�суд�Полтавської�області�по�цивіль-
ній�справі�за�позовом�Публічного�акціонерного�товариства�ко-
мерційний� банк� «Приватбанк»� до� Глушко� Тетяни
Володимирівни�про�стягнення�заборгованості�за�кредитним
договором,� викликає� в� судове� засідання� як відповідача
Глушко�Тетяну�Володимирівну�(останнє�відоме�місце�прожи-
вання:�смт�Котельва Полтавської�області,�вул.�Пушкіна,�20).
Судове�засідання�відбудеться�03�листопада�2016�року�о�09.00
годині�у�приміщенні�суду за�адресою:�смт�Котельва Полтав-
ської�області,�вул.�Полтавський�шлях,�235.
Явка�до�суду�є�обов’язковою.�В�разі�неявки,�справу�буде

розглянуто�за�вашої�відсутності.
Відповідачка�зобов’язана�повідомити�суд�про причини�не-

явки�в�судове�засідання.
Суддя Якименко Т.О.

Тарутинський�районний�суд�Одеської�області�по-
відомляє�Ель-Амір�Асім�Ісмаїл�Махмуд�як�відпові-
дача,�що�судове�засідання�по�цивільній�справі� за
позовом�ПАТ�КБ�«ПриватБанк»�до�Ель-Амір�Асім�Іс-
маїл�Махмуд�про�стягнення�заборгованості�відбу-
деться� в� приміщенні суду� (Одеська� область,
Тарутинський�район,�смт�Тарутине,�вул.�Красна,�235,
каб.�№� 6)� під головуванням судді Козирєва М.В. 
11�листопада�2016�р.�о�12�год.�00�хв.
У�разі�неявки�у�судове�засідання�справа�буде�роз-

глянута�у�Вашу�відсутність�у�заочному�порядку.

Васильківський�міськрайонний�суд�Київської�об-
ласті� викликає�Дерія� Кирила�Володимировича� як
відповідача�у�цивільній�справі�за�позовом�ПАТ�КБ
«ПриватБанк»�про�стягнення�заборгованості�за�до-
говором�кредиту.
Судове�засідання�відбудеться�23.11.2016�року�о

12.30�год.�в�приміщенні�суду�за�адресою:�м.�Василь-
ків,�вул.�Шевченка,�8,�каб.�304.
У�разі�неявки�відповідача�слухання�справи�відбу-

ватиметься�за�його�відсутністю.�Суд�роз’яснює�від-
повідачу� обов’язок� повідомлення� про� причини
неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового

провадження
Обвинувачений� Меденцев� Павло� Анатолійович,

30.03.1983�р.н.,� зареєстрований� за� адресою:�м.�Одеса,
Французький�бульвар,�22,�корп.�1,�кв.�204,�відповідно�до
вимог�297-5,�323�КПК�України�викликається�в�судове�засі-
дання,�що�відбудеться�07�листопада�2016�року�о�10�годині
в�залі�судових�засідань�№�222�Приморського�районного
суду�м.�Одеси�за�адресою:�м.�Одеса,�вул.�Балківська,�33,
для�участі�в�судовому�засіданні�як�обвинувачений.
Поважні� причини� неприбуття� особи� на� виклик� суду

згідно�зі�статтею�138�КПК�України.�Наслідки�неприбуття�об-
винуваченого�передбачені�статтями�139,�323�КПК�України.

Марківський�районний�суд�Луганської�області�викли-
кає�як�відповідача�Дзюбу�Ірину�Миколаївну�на�судове�за-
сідання� для� розгляду� цивільної� справи� за� позовною
заявою�Публічного�акціонерного�товариства�«Укрсоц-
банк»�до�Дзюби�Ірини�Миколаївни�про�стягнення�забор-
гованості�за�кредитним�договором.
Судове�засідання�відбудеться�в�приміщенні�Марків-

ського�районного�суду�Луганської�області�07.11.2016�р.
о�10-30�год.�за�адресою:�смт Марківка,�пл.�Соборна,�буд.
31 Луганської�області.
У�разі�неявки�в�судове�засідання�суд�розглядатиме

справу�без�вашої�участі�на�підставі�ст.�169�ЦПК�України.
Суддя А.Е. Дідоренко

Добропільський�міськрайонний�суд�Донецької�області�(85004,
м.�Добропілля�Донецької�області, вул. Радянська,�буд.�39 а)�роз-
глядає цивільну справу�№�227/3144/16-ц�за�пововом�ПАТ «Укр�-
соцбанк»� до� Долгова� Юрія� Вікторовича� про� стягнення
заборгованості.
Відповідач�Долгов�Юрій�Вікторович,�17�січня�1961�року народ-

ження,�останнє�відоме�місце проживання�якого: м.�Харцизьк,�вул.
Героїв�Сталінграда,�буд. 2,�кв. 100,�викликається�до Добропіль-
ського�міськрайонного�суду�Донецької�області�як�відповідач�по
цивільній�справі�за позовом�Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк»�до�Долгова�Юрія�Вікторовича про�стягнення�за-
боргованості.�Судове�засідання�відбудеться�07.11.2016�року о
09:00� год.� в� приміщенні� суду за� адресою:�Донецька� область,�
м.�Добропілля,�вул.�Банкова�(Радянська),�39�А.�У�разі�неявки від-
повідача�до�суду�справу�буде�вирішено�на�підставі�наявних�у ній
даних�чи�доказів.� Суддя С. А. Притуляк

�РОЗПОРЯДЖЕННЯ�
ПРЕЗИДЕНТА�УКРАЇНИ

Про внесення змін до Розпорядження
Президента України

від 13 квітня 2016 року № 97
Внести зміну до Розпорядження Президента України від 13�квітня 2016

року №�97�«Про призначення грантів Президента України для підтримки
наукових досліджень молодих учених на 2016�рік»,�замінивши в абзаці
дев’ятому слова «Інститут математики Національної академії наук України»
словами «Інституту прикладної математики і механіки Національної акаде-
мії наук України».

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
31�жовтня 2016�року
№�263/2016-рп

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5�жовтня 2016�р. №�717-р
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна
у м. Дружківці в державну власність

з віднесенням його до сфери управління
Міністерства оборони

Погодитися з пропозицією Міністерства оборони та Дружківської міської
ради (Донецька область) щодо передачі будівлі (літер А-4) по вул. Попова, 34,
та будівель і споруд (літер А-3, Б-3, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, И-1, Ж-1, З-1, К, Л, М, Н,
О, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Ю, Я, Я, I,� 1_3)� по вул. Попова, 30,� у
м. Дружківці, розміщених на земельних ділянках загальною площею 0,8325
гектара (кадастрові номери 1411700000:00:006:0852;�1411700000:00:006:0853)
та загальною площею 5�гектарів (кадастрові номери 1411700000:00:006:0849;
1411700000:00:006:0850;�1411700000:00:006:0851),�в державну власність з від-
несенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5�жовтня 2016�р. №�722-р
Київ

Про внесення змін до розпоряджень
Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 2014 р. № 1042 і 1050 
1.�На часткову зміну абзацу другого пункту 1�розпорядження Кабінету

Міністрів України від 8�жовтня 2014�р. №�1042�«Про утворення комісії з
реорганізації Державної інспекції з питань праці»�затвердити головою ко-
місії з реорганізації Державної інспекції з питань праці Голову Державної

служби з питань праці Чернегу Романа Тарасовича, увільнивши від вико-
нання цих обов’язків Дехтяренка Сергія Стаховича.
2.�На часткову зміну абзацу другого пункту 1�розпорядження Кабінету

Міністрів України від 8�жовтня 2014�р. №�1050�«Про утворення комісії з
реорганізації Державної служби гірничого нагляду та промислової без-
пеки»�—�із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20�травня 2015�р. №�627,�затвердити головою комісії з реорганізації
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки Голову Дер-
жавної служби з питань праці Чернегу Романа Тарасовича, увільнивши від
виконання цих обов’язків Павлюка Олега Петровича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11�жовтня 2016�р. №�730-р
Київ

Питання управління публічним акціонерним
товариством «Науково-дослідний інститут

електромеханічних приладів»
1.�Передати Державному концерну «Укроборонпром»�повноваження з

управління корпоративними правами держави щодо публічного акціонер-
ного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів»
(код згідно з ЄДРПОУ 14309824).
2.�Фонду державного майна здійснити в установленому порядку пере-

дачу в управління Державного концерну «Укроборонпром»�пакета акцій,
що належить державі у статутному капіталі публічного акціонерного това-
риства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів».
3.�Державному концерну «Укроборонпром»�забезпечити збереження у

державній власності майна публічного акціонерного товариства «Науково-
дослідний інститут електромеханічних приладів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26�жовтня 2016�р. №�773-р
Київ

Про затвердження розподілу субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво (придбання) житла для сімей

загиблих військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, а також для інвалідів I—II групи
з числа військовослужбовців, які брали

участь у зазначеній операції, та потребують
поліпшення житлових умов, на 2016 рік

1.�Відповідно до частини шостої статті 108�Бюджетного кодексу України за-
твердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на бу-
дівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів

I—II�групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції,
та потребують поліпшення житлових умов, на 2016�рік в обсязі 299�970�тис. гри-
вень згідно з додатком.
2.�Міністерству соціальної політики забезпечити погодження розподілу, пе-

редбаченого пунктом 1�цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Ук-
раїни з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26�жовтня 2016�р. №�773-р

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів
I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній

операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік
Найменування місцевого бюджету Обсяг коштів, тис. гривень�
адміністративно-територіальної одиниці�
Обласний бюджет:�
Вінницької області� ������������������������������������������������������������7�080,1��
Волинської області� ����������������������������������������������������������19�915,8��
Дніпропетровської області� �����������������������������������������������12�835��
Житомирської області� ���������������������������������������������������43�927,035��
Закарпатської області�������������������������������������������������������8�550,08��
Запорізької області� ������������������������������������������������������������8�825��
Івано-Франківської області� ���������������������������������������������6�748,54��
Київської області�������������������������������������������������������������30�207,045��
Кіровоградської області������������������������������������������������������2�920��
Львівської області�������������������������������������������������������������26�118,1��
Миколаївської області� ������������������������������������������������������4�400,5��
Одеської області� �����������������������������������������������������������������6�960��
Полтавської області� �����������������������������������������������������������6�408��
Рівненської області� ������������������������������������������������������������8�850��
Сумської області������������������������������������������������������������������4�120��
Тернопільської області��������������������������������������������������������4�162��
Харківської області� �����������������������������������������������������������5�272,5��
Херсонської області����������������������������������������������������������1�946,95��
Хмельницької області� �������������������������������������������������������9�822,6��
Черкаської області� �����������������������������������������������������������5�372,25��
Чернівецької області� ����������������������������������������������������������9�400��
Чернігівської області� �������������������������������������������������������13�128,5��
Бюджет м. Києва� ���������������������������������������������������������������53�000��
Усього� ������������������������������������������������������������������������������299�970��

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�19�жовтня�2016�р.�№�751-р
Київ

Про призначення заступника 
Головного Прикордонного Уповноваженого
України на українсько-білоруській ділянці

державного кордону
Призначити�заступником�Головного�Прикордонного�Уповноваженого�Ук-

раїни� на� українсько-білоруській� ділянці� державного� кордону� генерал-
майора� Курнікова� Валерія� Валерійовича,� начальника Північного
регіонального�управління�Державної�прикордонної�служби.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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оголошення
Котелевський районний суд Полтавської області викликає Кучинську Га-

лину Станіславівну, останнє відоме місце проживання: проспект Возз’єд-
нання, 18-а, кв. 73, м. Київ, 02105, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі №535/480/16-ц за позовом Кулікової Алли Іванівни до Ку-
чинської Галини Станіславівни про визнання права власності на нерухоме
майно за набувальною давністю, треті особи, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — Куліков Микола Се-
менович, Куліков Сергій Миколайович, Микілківська сільська рада Котелев-
ського району Полтавської області, Сільськогосподарський виробничий
кооператив «Батьківщина», СТОВ «Правда».

Судове засідання відбудеться 30.11.2016 року о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях,
235.

До дня судового засідання суд пропонує відповідачу надати заперечення
на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засі-
дання справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявними у
справі доказами. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Загнійко А.В.

Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє про
те, що 25.03.2016 р. по цивільній справі № 420/3100/15-ц за позовом
AT «Укрексімбанк» до Тиханова Максима Валентиновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором було винесене заочне рі-
шення, яким позовні вимоги були задоволені у повному обсязі. Це за-
очне рішення може бути оскаржене в апеляційному суді Луганської
області через Новопсковський районний суд.

Суддя Потапенко Р.Р.

Білоцерківський міськрайонний
суд Київської області викликає Ба-
тищева Анатолія Ігоровича по ци-
вільній справі № 357/8070/16-ц за
позовом Войтенко Ольги Васи-
лівни про розірвання шлюбу на
09.11.2016 року на 09 год. 30 хв.
Адреса суду: м. Біла Церква, вул.
Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О.В. Бондаренко

Втрачене свідоцтво про скла-
дання кваліфікаційного іспиту серії
ТР № 000584 від 21.04.2016 p., ви-
дане Кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією адвокатури
Тернопільської області на ім’я Тхо-
рик Інни Іванівни,
вважати недійсним.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання
як відповідача Овчаренка Сергія Олександровича по цивільній справі
№ 522/15338/16-ц за позовом Овчаренко Марини Олександрівни про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.11.2016 року об 11 год. 50 хв. в залі
судового засідання № 111 Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання на вказану дату, справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя А.В. Тарасов

Амур-Нижньодніпровський райсуд м. Дніпропетровська повідомляє, що
24.10.2016 року за позовом Шеремет Олени Олександрівни до Шеремета Олексія
Павловича, третя особа: Орган опіки та піклування Амур-Нижньодніпровської ра -
йонної у м. Дніпропетровську ради, про позбавлення батьківських прав, було по-
становлено заочне рішення, яким позбавлено Шеремета Олексія Павловича
батьківських прав відносно доньки Шеремет Софії Олексіївни, 27.08.2008 року
народження, та стягнуто з нього на користь Шеремет Олени Олександрівни 551
гривню 21 копійку судових витрат.

З повним текстом заочного рішення відповідач та інші учасники процесу мо-
жуть ознайомитись в канцелярії суду за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська,
9, каб. № 15. 

Суддя Якименко Л.Г.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (вул. Д. Галицького,
22, м. Дубно Рівненської області) викликає в судове засідання на 11 годину
00 хвилин 18 січня 2017 року як відповідача Нестеренко Івана Олександро-
вича, 21.02.1979 року народження, жителя м. Дубно Рівненської області,
вул. Морозенка, буд.80, кв.37, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Нестеренка Івана Олександровича про стягнення заборгова-
ності.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи.

В разі неявки відповідача в судове засідання у вказаний час та непові-
домлення про поважність причин неявки, відповідно до ст. 169 ч.4 ЦПК Ук-
раїни, справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних в
матеріалах справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ «Укр -
соцбанк» до:

— Кривової Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Кривова Оксана Валеріївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Горлівка, пер. Перемоги, буд. 18, кв. 36, викликається на 11 листопада
2016 року на 08 годину 10 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті;

— Кривова Сергія Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Кривов Сергій Володимирович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, пер. Перемоги, буд. 18, кв. 36, викликається на 11
листопада 2016 року на 08 годину 10 хвилин до суду для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Чемодурова Н.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольского, буд. 2) розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4065/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Шкіль Катерини Вікторівни, Шкіль Руслана Григоровича про
стягнення боргу за договором кредиту. Відповідачі у справі Шкіль Катерина
Вікторівна, останнє відоме місце мешкання якої: м. Горлівка, вулиця Маріу-
польська, будинок 20, та Шкіль Руслан Григорович, останнє відоме місце
мешкання якого: м. Горлівка, вулиця Гаєвого, будинок 9, квартира 7, ви-
кликаються до суду на 22 листопада 2016 року на 13 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя М. О. Гусинський

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання відповідачів у справах за позовами ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за договорами кредиту 11 листопада 2016
року на: 15-00 — Ігнатенко Яну Вікторівну, м. Ровеньки Луганська об-
ласть, 16-00 — Хазєєва Рината Гантнуровича, м. Свердловськ, Луган-
ська область, Хазєєву Олену Олександрівну, м. Свердловськ,
Луганська область. Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі
неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Є. О. Соболєв

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна
справа №757/19003/15-ц, провадження №2/591/2233/16 за позовом публіч-
ного акціонерного товариства «Радикал Банк» до Мокренко Альони Мико-
лаївни про солідарне стягнення заборгованості. Зарічний районний суд 
м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Мок-
ренко Альону Миколаївну, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул.
Черепіна, буд. 42 В, кв. 19, як відповідача по справі на 15 листопада 2016
року о 09.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду 
м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2,
каб. №302, 3-й поверх, головуючий — суддя Шелєхова Г. В. В разі неявки
відповідача в дане судове засідання, справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька об-
ласть, смт Більмак, вул. Центральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за
позовами ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості
за кредитними договорами. Відповідачі:

справа №319/1202/16-ц — Нікульнікова Тетяна Сергіївна, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, смт Первомайське, вул. Гагаріна,
буд. 67, викликається до суду на 10 год. 30 хв. 21 листопада 2016 року. Копію
позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вище -
вказаною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази
на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за
його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р.С.

В провадженні Апеляційного суду Одеської області знаходиться цивільна
справа за апеляційною скаргою Малєєва Олександра Олексійовича – пред-
ставника Бєлуш Віктора Леонідовича на рішення Малиновського районного
суду м. Одеси від 23.03.2016 року по справі за позовом прокурора Одеської
місцевої прокуратури № 2 в інтересах держави в особі ПАТ «Державний
ощадний банк України» до Шибаєва Сергія Миколайовича, Бєлуш Віктора
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Апеляційний суд Одеської області викликає до суду як відповідача Шибаєва
Сергія Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 14 листопада 2016
року о 13.00 годині в приміщенні Апеляційного суду Одеської області за адре-
сою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.

У разі неявки в зазначене судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Араджионі Віталія Па-
вловича у судове засідання, що відбудеться о 15 годині 00 хвилин 21 листопада 2016 року
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі 
№ 278/1885/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття
участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових до-
казів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної для
слухання справи. Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі ори-
гінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих доку-
ментів завірених у встановленому законом порядку, у випадку невизнання заявленого
позову. У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашу від-
сутність, за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ,
що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША ПАЛИВНА
КОМПАНІЯ» Ягубов О.А. повідомляє про проведення конкурсу з визначення ор-
ганізатора аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМ-
ПАНІЯ» (01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 77, кімн. 202, код за
ЄДРПОУ 38038596). Основними критеріями для участі у конкурсі є критерії,
визначені ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності бор-
жника або визнання його банкрутом». З умовами проведення конкурсу можна
ознайомитися у замовника. Строк подання заявки для участі у конкурсі до
12:00 15 листопада 2016 року включно. Конкурс відбудеться 16 листопада
2016 року у 12:00 за адресою: м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 77, кімн.
202. Переможець конкурсу на підставі затвердженого протоколу укладає з лік-
відатором договір на проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ
«ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ». Довідки за телефоном (095)-511-11-10.

В Ірпінський міський суд Київської області на 17.11.2016 р. о 15 год. 00
хв. (справа № 367/4812/15-ц) викликаються представник ПАТ «Банк «Київ-
ська Русь», представник ТОВ «Ріелторі Плюс», представник Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб, представник ТОВ «АДВАНС СЕРВІС»,
представник ТОВ «БудресурсКапітал», Самусенко Наталія Олександрівна,
Литвиненко Ірина Анатоліївна по цивільній справі за позовом Меліш Олесі
Онисимівни до ПАТ «Банк «Київська Русь», ТОВ «Ріелторі Плюс», Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб, ТОВ «АДВАНС СЕРВІС», треті особи: ТОВ
«БудресурсКапітал», Самусенко Наталія Олександрівна, Литвиненко Ірина
Анатоліївна про витребування майна з чужого незаконного володіння шля-
хом його вилучення, стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди.

В разі неявки вищевказаних осіб (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Міне-
ральна, 7), справа буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л.П. Саранюк

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Складановську На-
талію Сергіївну у судове засідання, що відбудеться о 14 годині 30 хвилин 21 листопада
2016 року за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у ци-
вільній справі № 278/1890/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для при-
йняття участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії,
заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування пись-
мових доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, ви-
значеної для слухання справи. Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви
повинні надати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти
вимог або копії цих документів, завірених у встановленому законом порядку, у випадку
невизнання заявленого позову. У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд роз-
гляне дану справу у вашу відсутність, за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ,
що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів по справі:

№ 409/1627/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Маньковського
Анатолія Михайловича про стягнення заборгованості, судове засідання відбу-
деться 09.11.2016 року о 13-00 год. (резервна дата 23.11.2016 року о 13-00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2, викликається відповідач Маньковський Анатолій Михайлович, ос-
таннє місце реєстрації: вул. Гагаріна, буд. 40, с. Врубівське Лутугинського
району Луганської області: № 409/1632/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Іванова Євгена Михайловича про стягнення заборгованості, судове
засідання відбудеться 09.11.2016 року о 13-30 год. (резервна дата 23.11.2016
року о 13-30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, викликається відповідач Іванов Євген Михайлович, останнє
місце реєстрації: вул. Лихачова, буд. 56, кв. 21, м. Лутугине Луганської області;
№ 409/1621/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Катрухи Андрія Ва-
лерійовича про стягнення заборгованості, судове засідання відбудеться
09.11.2016 року о 14-00 год. (резервна дата 23.11.2016 року о 14-00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2,
викликається відповідач Катруха Андрій Валерійович, останнє місце реєстрації:
вул. Буцького, буд. 59, с. Успенка Лутугинського району Луганської області;
№ 409/1598/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Козюбердіна Воло-
димира Анатолійовича про стягнення заборгованості, судове засідання відбу-
деться 09.11.2016 року о 14-30 год. (резервна дата 23.11.2016 року о 14-30
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2, викликається відповідач Козюбердін Володимир Анатолійович, ос-
таннє місце реєстрації: вул. Андрія Ліньова, буд. 85-А, гуртожиток, м. Луганськ. 

У випадку неявки відповідачів справи буде розглянуто за їх відсутності за
наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє,
що 17 листопада 2016 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104
Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі № 652/418/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Са-
венка Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як відпові-
дач Савенко Микола Миколайович, 11.05.1987 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність від-
повідача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Кісінчук Ніну Володи-
мирівну у судове засідання, що відбудеться о 15 годині 30 хвилин 21 листопада 2016 року
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі
№ 278/1886/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття
участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових
доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної для
слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали доку-
ментів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів, заві-
рених у встановленому законом порядку, у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашу відсут-
ність, за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ,
що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Апеляційний суд Одеської області (65078, м. Одеса,
вул. Гайдара, 24а) викликає у судове засідання на 28 лис-
топада 2016 року о 09 год. 30 хв. Долгого Володимира
Віталійовича як відповідача по цивільній справі за позов-
ною заявою Скорікова Гліба Геннадійовича до Білик Вік-
торії Василівни, Долгого Володимира Віталійовича про
стягнення боргу за договором позики, за зустрічною по-
зовною заявою Білик Вікторії Василівни до Скорікова
Гліба Геннадійовича про визнання прострочення креди-
тора, стягнення моральної шкоди за апеляційною скар-
гою Білик Вікторії Василівни на рішення Приморського
районного суду м. Одеси від 27 липня 2016 року та до-
даткове рішення Приморського районного суду м. Одеси
від 03 серпня 2016 року.

У разі його неявки та невиконання ним обов’язку по-
відомити суд про причину неявки, справу буде вирішено
без участі Долгого Володимира Віталійовича за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя В.А. Станкевич

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів у справах за
позовами ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборго-
ваності за договорами кредиту 11 листопада 2016
року на 

13.30 год. Ковальова Олександра Володимировича,
м. Свердловськ, Луганська область, Козорезову Ната-
лію Миколаївну, м. Свердловськ, Луганська область, 

15.30 год. Дьоміна Василя Вікторовича, м. Черво-
нопартизанськ, Луганська область, Полянську Наталію
Юріївну, м. Червонопартизанськ, Луганська область.

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/4603/16-ц за позовом
публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Агеєва Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9
ст. 74 ЦПК України викликає до суду Агеєва Сергія Олек-
сандровича, останнє відоме місце проживання: м. Суми,
пр. 3-й Парковий, б. 2, кв. 112, як відповідача по справі
на 12 грудня 2016 року на 16-00 годину.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою: 
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх, го-
ловуючий — суддя Грищенко О.В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання,
справа буде розглянута в його відсутність за наявними
матеріалами в справі.

Суддя О. В. Грищенко

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Крушельницьку
Олександру Іванівну, місце перебування якої невідоме,
останнє місце проживання: с. Язловець Бучацького
району Тернопільської області, по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Крушельницької Олександри Іванівни
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 09 лис-
топада 2016 року в приміщенні Бучацького районного
суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул.
Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд
про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто у її відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України
за наявними в ній доказами.

Суддя В.Б. Федорончук
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Лишега Оксана Олегівна, 30 червня 1978 року народження,
останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Київ, вул. Кік-
відзе, 4, кв.26, Лишега Віра Олегівна, 23 березня 1991 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Київ,
вул. Княжий Затон, 17-б, кв.84, необхідно 17 листопада 2016
року з’явитись на 17 год. 00 хв. до Дарницького районного
суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 112,
для участі у судовому засіданні по цивільній справі за позовом
Ткач Д.А. до Лишеги О.О., Лишеги В.О., третя особа: десята
КДНК Ткач Т.В. про встановлення факту, що має юридичне
значення, визнання права власності на спадкове майно, під го-
ловуванням судді Набудович І.О. Наслідками неявки буде про-
ведення з’ясування обставин у справі на підставі доказів, про
подання яких було заявлено під час судового засідання.

Суддя Набудович І. О.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача у справі за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту 11 листопада 2016
року на: 13-00 — Силаєва Олександра Олександро-
вича, м. Червонопартизанськ, Луганська область.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/5794/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Попова М. В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15.11.2016 року о 
13-10 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає Попова Миколу Вікторовича в якості
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа буде розглянута
за наявними матеріалами. Суддя Полянчук Б. І.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/5064/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Клюєва П.С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15.11.2016 року о
13-20 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає Клюєва Павла Сергійовича в якості від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа буде розглянута
за наявними матеріалами. Суддя Полянчук Б. І.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Близнюка Валерія Федоровича
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/1674/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Близнюка Валерія Федоровича про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 09 листопада 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 15 лис-
топада 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Стахова Ігоря Петровича у 
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/1680/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Стахова Ігоря Петровича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 09 листопада 2016 року о 08
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 15 лис-
топада 2016 року о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: Українська,
28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Па-
вленко Тетяну Костянтинівну, останнє відоме місце про-
живання якої за адресою: м. Чернівці, вул. Стрийська, 17/2
та Павленко Володимира Мирославовича останнє відоме
місце проживання якого за адресою: м. Чернівці, вул. Ше-
петовська, 3/2, як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Вас про
стягнення заборгованості на 10-50 годину 15 листопада
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет №8. З опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається належним чином повідомленим про
час і місце розгляду справи. У разі Вашої неявки в судове
засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Пацан Івана Юрійовича, як відповідача у
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/1845/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Пацан І.Ю. про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 09 листопада 2016 року о 08 год. 00 хв. (ре-
зервна дата судового засідання — 15 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д.С.Тарасов

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Кузяшову Анжеліку Володимирівну як від-
повідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1836/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Кузяшової А.В. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 07 листопада 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 14
листопада 2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області. У
разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

В провадженні Ірпінського міського суду знахо-
диться цивільна справа за позовом Стогній Родіона
Миколайовича до Ходирєвої Марії Олександрівни про
виселення із квартири. Ірпінський міський суд викли-
кає: Ходирєву Марію Олександрівну (останнє відоме
місце проживання: 08200, м. Ірпінь, вул. Соборна, 109,
кв. 7, в якості відповідача в судове засідання, яке від-
будеться в приміщенні Ірпінського міського суду о
15:00 годині 14.12.2016 року за адресою: м. Ірпінь, вул.
Мінеральна, 7.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з ви-
могами ЦПК України буде розглянута у Вашу відсутність.

Суддя А. В. Мікулін

Сергєєв Анатолій Олексійович, 01.10.1948 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Зугрес, вул. К. Маркса, буд. 11, кв. 33, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, як відповідач по цивільній справі № 227/3707/16-ц
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в
особі філії —Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Сергєєва Анатолія Олексійовича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
07.11.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя: Корнєєва В.В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 11 листопада
2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького рай-
онного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Хуллу
Миколу Георгійовича, який зареєстрований за адресою:
Донецька область, Старобешівський район, с. Стила,
вул. Морозова, 4, в якості відповідача в цивільній справі
№ 328/3655/16-ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» до Хулли Миколи Георгійовича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Погрібна О.М.

Київський районний суд м. Одеси викликає Іва-

щенка Володимира Валентиновича як відповідача по

справі №520/11579/16-ц за позовом Іващенко Світ-

лани Іванівни до Іващенка Володимира Валентино-

вича про розірвання шлюбу. Судове засідання

відбудеться 10.11.2016 р. о 14 годині 15 хвилин у

судді Луняченка В.О. в приміщенні районного суду

м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3 б,

каб. 222.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Пись-
менного Олександра Всеволодовича по справі 
№ 433/1546/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Письменного Олександра Всеволодовича про
стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Засідання відбудеться 11 листопада 2016 року
о 14 год. 00 хв. за адресою: Луганська область,
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Хоменка Сергія Леонідовича, останнє місце проживання
якого: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 150 А, кв. 5, по ци-
вільній справі № 185/8119/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Хоменка Серія
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 14 листопада 2016 року
на 09-00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя В. М. Бондаренко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі №408/6065/16-ц
(2/408/1270/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Морозової Ірини Леонідівни (27.03.1963 р.н., м. Ро-
веньки Луганської області) про стягнення заборго-
ваності за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 25.11.2016 року
об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є.О.Соболєв

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 14.12.2016 року об 1І год. 30 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Дзюби О.В. до Сівальнєва
С.В. про позбавлення батьківських прав.

Сівальнєв Сергій Валентинович, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. О.Теліги, 39-В, кв. 7, виклика-
ється в судове засідання як відповідач. У випадку неявки
в судове засідання позов буде розглянуто у його відсут-
ність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
каб.308.

Суддя Н.Г. Притула

Кегичівський районний суд Харківської області викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться 17 листопада 2016
року о 13 год. 15 хв. в приміщенні Кегичівського районного
суду Харківської області по вул. Миру, 26, смт Кегичівка
Харківської області, відповідача Бецу Петра Івановича,
20.05.1956 року народження, по цивільній справі
№624/655/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Бецу Петра Іва-
новича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України з опублі-
куванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде вирішено на підставі
наявних у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Сущенко Наталії Сергіївни, 28.06.1967 р.н.,
(87302, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Лесі Ук-
раїнки, буд. 9) про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором призначено на 10 годину 00
хвилин 15.11.2016 року у приміщенні Оріхівського
районного суду за адресою: Запорізька обл., м. Орі-
хів, вул. Чумацька (Першотравнева) б.23. У разі не-
явки у судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Щербань Л. С.

Южний міський суд Одеської області викликає Зра-
жевського Георгія Вікторовича як відповідача по цивіль-
ній справі № 519/541/16-ц за позовом Головіної Ольги
Олександрівни до Зражевського Георгія Вікторовича про
позбавлення батьківських прав, за участю третьої особи:
Орган опіки та піклування Южненської міської ради Оде-
ської області, у судове засідання на 16 листопада 2016
року об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою: Оде-
ська область, м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26а,
зал № 3.

У разі неявки відповідача Зражевського Георгія Вік-
торовича у судове засідання, справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя Барановська З. І. 

Старобільський районий суд Луганської області пові-
домляє Базаєва Іллю Володимировича та Базаєву Світ-
лану Володимирівну, які проживають за адресою:
Луганська обл., Антрацитівський район, с.Дубівське,
вул.. Чехова, 8/4, як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі № 2/431/606/15р.  за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства  «Укрсоцбанк» до Базаєва
І.В. , Базаєвої С.В.  про стягнення заборгованості, яке
було винесено 03  серпня  2016 року в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Пролітарська, 38-«а». 

Суддя О. В. Форощук

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача: Балюк Сергія Васильовича, останнє ві-
доме місце знаходження якого: м. Київ, вул. Голо-
сіївська, 13-А, кв. 494, в судове засідання на
15.11.2016 року о 09 год. 40 хв. на розгляд цивільної
справи за позовом Балюк Ласми Арнольдівни до Ба-
люка Сергія Васильовича про розірвання шлюбу, яке
відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. По-
тєхіна, 14 А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Малиновський районний суд м. Одеси (голо-
вуючий суддя — Поліщук І.О.) викликає Мєдвєдєву
Аллу Юріївну як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 521/13202/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Мєдвєдєвої Алли Юріївни на
16 листопада 2016 року о 09:30 годині (адреса: м.
Одеса, вул. В.Стуса, 1, зал с/з 215).

У разі неявки в судове засідання відповідача без
поважної причини, розгляд справи буде прове-
дено у його відсутність за наявними у справі до-
казами.

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

1. Топало Флоря Олександровича, ідентифікаційний
номер: 2116712435, в судове засідання по цивільній
справі № 426/2342/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Топало Флоря
Олександровича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 08 листопада 2016 року о 10-40 год. У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Сокальський районний суд Львівської області викли-
кає як відповідача Білецьку Галину Михайлівну останнє
відоме місце проживання якої: вул. Сонячна, буд. 20, с.
Пристань, Сокальського району Львівської області, в су-
дове засідання по розгляду цивільної справи за позов-
ною заявою Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Білецької Галини
Михайлівни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 02 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні
Сокальського районного суду за адресою: м. Сокаль,
Львівської області, пл. Січових Стрільців, 19.

У разі неявки відповідача Білецької Г.М. у судове за-
сідання справа буде розглядатись без її участі.

Суддя Т.В. Струс

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт
Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»до Хацкевича М.А. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відач у справі Хацкевич Максим Анатолійович, 30 грудня
1987 року народження, останнє відоме місце реєстрації:
Донецька область, Олександрівський район, с. Очеретине,
вул. Миру, 6, викликається 09 листопада 2016 року о 13
год. 30 хв. до суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Щербак Ю.В.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє То-
вариство з обмеженою відповідальністю «ГлаксоСміт-
Кляйн Фармасьютікалс Україна», що 13 грудня 2016 року
о 09.30 годині відбудеться слухання цивільної справи 
№ 182/3781/16-ц (провадження 2/0182/3079/2016 року)
за позовом Столбченка Сергія Анатолійовича до ТОВ
«ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна», треті
особи: Загребельна Олена Володимирівна, Баюшта
(Столбченко) Тетяна Олександрівна про відшкодування
шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки під го-
ловуванням судді Нікопольського міськрайонного суду
Кобеляцької-Шаховал І.О.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє що 03.06.2015 року було винесено
рішення по цивільній справі за заявою Ткаченко Те-
тяни Сергіївни про відновлення втраченого судового
провадження цивільної справи Артемівського рай-
онного суду м. Луганська за позовом Ткаченка
Дмитра Олександровича до Ткаченко Тетяни Сергі-
ївни про розірвання шлюбу та задоволено заяву Тка-
ченко Т.С. про відновлення втраченого судового
провадження.

Суддя Максименко О.Ю.

Автозаводський районний суд м. Кременчука викли-
кає Чжу Юйчжуо (останнє відоме місце його реєстрації:
Полтавська область, м. Кременчук, пров. Веселий, буд.
8), як відповідача у судове засідання по цивільній справі
за позовом Чжу Тетяни Володимирівни до Чжу Юйчжуо
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 29 листопада 2016 року
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м.
Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ж.О. Кривич

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів по справі № 408/6125/16-ц
(2/408/1302/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сала
Олександра Георгійовича (10.11.1979 р.н., сел. Кали-
нівка, м. Ровеньки, Луганської області) та Сало Еллу Во-
лодимирівну (20.01.1985 р.н., сел. Кленове, м. Ровеньки,
Луганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.11.2016 року о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

Овідіопольський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання Жикол Володимира Во-
лодимировича, 09.10.1970 року народження, як від-
повідача по цивільній справі № 509/1903/16-ц за
позовом Купрій Оксани Олександрівни до Жикол Во-
лодимира Володимировича про визнання батьків-
ства та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 09.11.2016 року о
13.00 в приміщенні Овідіопольського районного
суду Одеської області за адресою: 67801, вул. Бере-
гова, 9, смт Овідіополь Одеської області.

Суддя А.І. Бочаров

Бердянським міськрайонним судом Запорізької об-
ласті (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. № 302) 17 листопада 2016 року о
13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Горобець Сергія Рафіковича, Горобець Ок-
сани Олександрівни про солідарне стягнення
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликаються як відповідачі Го-
робець С.Р., Горобець О.О. У разі неявки відповідачів
справа буде розглянута за наявними у справі матеріа-
лами.

Суддя І.П. Прінь
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +3    +8
Житомирська -2   +3      +3    +8
Чернігівська -2   +3         0    +5
Сумська -2   +3         0    +5
Закарпатська -2   +3      +5 +10
Рівненська -2   +3      +3    +8
Львівська -2   +3      +3    +8
Івано-Франківська -2   +3      +3    +8
Волинська -2   +3      +3    +8
Хмельницька -2   +3      +3    +8
Чернівецька -2   +3      +3    +8
Тернопільська -2   +3      +3    +8
Вінницька -2   +3      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +3    +8
Кіровоградська -2     +3      +3    +8
Полтавська -2     +3      +3    +8
Дніпропетровська -2     +3      +3    +8
Одеська +2     +7      +7  +12
Миколаївська +2     +7      +7  +12
Херсонська +2     +7      +7  +12
Запорізька +2     +7      +5  +10
Харківська -2     +3      +3    +8
Донецька -2     +3      +3    +8
Луганська -2     +3      +3    +8
Крим +2     +7   +11  +16
Київ 0     +2      +5    +7

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

ДРУЖБА. У Кремінній на
Луганщині школярі разом із
батьками для традиційного
осіннього ярмарку приготува-
ли на продаж вареники, сала-
ти, всіляку випічку і торт. І за-
просили на захід військово -

службовців 2-ї Галицької бри-
гади, які виконують службово-
бойові завдання в зоні прове-
дення АТО.  

«Військовослужбовці Націо-
нальної гвардії із задоволен-
ням купували вареники і до-
машні солодощі. Тож задово-
леними ярмарком були всі: і
діти, бо продали всі свої стра-

ви, і військовослужбовці, які
спробували домашню кухню і
солодощі», — поділився вра-
женнями підполковник Рос-
тислав Вовк.

За його словами, військові
заздалегідь домовилися з ке-
рівництвом школи про участь
в осінньому ярмарку. Юні кре-
міняни серйозно підготували-

ся до цього заходу, тож перед
початком ярмарку показали
для військовослужбовців не-
величкий концерт, після чого
запросили нацгвардійців на
спортивні ігри. «Головне, що
завдяки нам діти отримали не-
величке свято і позитивні емо-
ції», — вважає  Ростислав
Вовк.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Георгій-Григорій
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

Це дійство почалося 27
жовтня в «Мистецько-

му Арсеналі» завдяки про-
екту «Горизонт подій». По-
над 20 сучасних митців ви-
вчали «складний і неодноз-
начний зв’язок між мистец-
твом і реальністю в епоху
передчуття кардинальних
трансформацій». 

До експозиції увійшли
твори в техніці коміксу, фо-
томонтажу, арт-відео, нео-
нової графіки, павільйонної
інсталяції, психоделічного
селфі. Сергій Торбінов вико-
ристав кілька десятків на-
туральних шпал для образу
руху в просторі метафізики.
Роман Мінін досліджував
магію ритуалів у житті су-
часного українця, де втаєм-
ничені знаки як позачасові
письмена. Артем Волокітін
на великому олійному по-
лотні з чорно-білими візе-
рунками в техніці оп-арту
досліджував шлях Світла. 

Від персональної філосо-
фії до актуальної публіцис-
тики: Олександр Чекменьов
у фотосерії «Паспорт»
представив щемні портрети

старих у їхньому вбогому
побуті. Алевтина Кахідзе,
досліджуючи техніку мані-
пуляції, поєднала графіку
подій на сході і в Криму із
сепаратистськими газета-
ми, листівками та відео.
Олег Харч у «Десяти серіях
сезону «Ватна бухгалтерія»
поглузував над політичною
гібридністю сучасної Украї-
ни. Олекса Манн представив
соціальну чорну графіку на
пакувальному картоні. 

На відкритті відвідувачів,
переважно молодь, зупиня-
ли інсталяції і фотокліп
«Наряджені химери» Ана-
толя Степаненка. Через
еротичний гламур митець
виявив своє відчуття теле-
культури. В інсталяції
«Текст №1» він досліджу-
вав мегаполіс як лик цивілі-
зації. У його бджолиних
щільниках та половинах
глобусах на дзеркалі — чи
то попіл, чи то тлін і прах.
«Цю виставку для себе ні-
чим не виокремлюю. Де ж
виставлятися, як не в Арсе-
налі? Публіка змінилася,
відчувається, що в організа-
торів стало менше грошей,
— розмірковує художник.
— Концепція виставки на-
кладається на мої пережи-

вання. Час — пожирач ма-
терії. Чи то людина породи-
ла цивілізацію, чи то цивілі-
зація породила сучасну лю-
дину? Наша цивілізація се-
бе дискредитувала. Вона
нищить сама себе. Світ у пе-
редчутті апокаліпсиса». 

Загалом для обґрунтуван-
ня своїх візій митці та орга-
нізатори спиралися на
вплив слова і тексту. Без
нього інсталяції ставали ні-
мими, тобто розумій, як за-
манеться. Особливо наочно
це виявилося в інсталяції
«Шалений Сибір». Вона
складалася з величезного
розмаху на білій стіні боксу
ніби летючого об’єкта, зма-
льованого графікою чорних
рушників. Без підпису спос-
терігач міг час за часом,
простір за простором у
будь-якому світлі гадати:
що це? 

Куратори проекту Олек-
сандр Соловйов, Аліса Лож-
кіна та Соломія Савчук у пе-
редмові пояснили: горизонт
подій — поняття з актуаль-
ного наукового дискурсу. Це
уявна межа у просторі-часі,
перетинаючи яку, світло по-
трапляє у своєрідну чорну
діру і вже ніколи звідти не
повертається. Що саме від-

бувається за символічним
кордоном? Питання перебу-
ває в епіцентрі наукових
дискусій, у такому розумін-
ні горизонт подій ставить
перед людством найважли-
віші онтологічні запитання:
що є буття, матерія, життя,
що лежить за межами звич-
них уявлень про них? 

Організаторам проекту ця
наукова абстракція здалася
«неймовірно потужним об-
разом», а поняття «горизонт
подій» видалося влучною
метафорою стану людства.
Сучасне мистецтво у своєму
прагненні до абсолютного
горизонту — саме та сфера,
де можливе зіткнення ре-
ального чуттєвого і уявного
умоглядного світів на їхніх
символічних кордонах. Мис-
тецтво спонукає побачити
те, що не проголошено, від-
чути, що за горизонтом, і от-
римати надію пересічному
спостерігачеві, а може, й
трансцендентну істину вта-
ємниченому. 

Виставка, яка триватиме
до 27 листопада, запрошує
осмислити швидкоплинні
перетворення і зробити
крок за горизонт, якщо по-
бачене вас переконало. Кви-
ток коштує 80 гривень.

Чи став подією 
«Горизонт подій»? 
ВИСТАВКА. У столиці вирішили поєднати простір, 
час і світло зі спостерігачем

Як військові у школярів вареники купували
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Щоб музей  не став
бар’єром для візка

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАПОРІЖЖЯ. У Запорізькому обласному художньому музеї
відбувся семінар «Музей без бар’єрів», присвячений залучен-
ню цих закладів до обслуговування людей з особливими по-
требами. Провели його фахівці профільного департаменту За-
порізької облдержадміністрації.

— Ми визнаємо, що наші музеї, як і всі заклади культури,
малопристосовані для відвідин людьми з особливими потре-
бами, — зазначила директор музею Інга Янкович. — Найбіль-
ша проблема, яка потребує великих коштів, — це переоблад-
нання приміщень. Ми добре це відчуваємо, бо нині  проводимо
реконструкцію, а також готуємо  співробітників  фахово пра-
цювати з такими відвідувачами.  Таких семінарів та практич-
них занять буде проведено кілька для працівників усіх запо-
різьких музеїв.

Фахівці Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти та педагоги-практики розповіли слухачам,
як треба спілкуватися з особливими відвідувачами. Так, для
людей із вадами зору краще мати копії експонатів, до яких
можна доторкнутися,  для людей із вадами слуху краще роби-
ти акцент на відеовраженнях. До людей із психічними особли-
востями не слід звертатися особисто, краще спілкуватися з
усією групою разом.

Учасники семінару також  ознайомилися з досвідом Польщі,
Ізраїлю, інших країн щодо створення комфортного безбар’єр-
ного простору. Музейники дізналися багато нового і впевнені,
що отримані знання дадуть змогу значно розширити коло від-
відувачів.

Зокрема учасники семінару зазначили, що загалом місто
Запоріжжя некомфортне для людей з особливими потребами,
маломобільних людей та осіб похилого віку. Всюди перехожі
натикаються на перепони: бордюри, сходинки, ями, двері, які
важко відчинити самостійно. Пандусами, які мають полегшити
пересування, часто не можна скористатися, бо вони не відпо-
відають жодним нормам. Правильно обладнані туалети для ві-
зочників у обласному центрі мають лише два гіпермаркети,
збудовані за іноземними проектами.  А в сільській місцевості
немає навіть тротуарів, і люди змушені ходити проїжджою час-
тиною.   Тож інваліди і просто старенькі люди відзначили, що
для доступності та комфортності життєвого простору пере-
січних запоріжців треба зробити ще дуже багато.

Ось такий він, «складний і неоднозначний зв’язок між мистецтвом і реальністю в епоху передчуття кардинальних
трансформацій»




