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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 2 листопада 2016 року
USD 2558.4772 EUR 2820.7211 RUB 4.0481 / AU 329646.99 AG 4666.66 PT 249707.37 PD 156578.80

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

Укрзалізниця: що є і що буде
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр підтримає політичними рішеннями менеджмент 
підприємства. Якість виходу з кризи оцінюватимуть наприкінці 2017-го

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

У вчорашньому порядку 
денному найбільше часу 

було приділено звітам голо-
ви правління ПАТ «Укрзаліз-
ниця» Войцеха Балчуна і міні-

стра аграрної політики Тара-
са Кутового про незаконне ви-
рубування лісів. Перед тим як 
внести корективи в реформу-
вання державного підприєм-
ства та ознайомитися з кіль-
кісними показниками знище-
них дерев у Закарпатській об-

ласті на інтерактивній мапі лі-
сів, Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман зробив своє-
рідне резюме. По-перше, дня-
ми має завершитися процес 
підготовки оновленого проек-
ту Державного бюджету-2017. 
По-друге, у нього закладати-

муть кошти на підвищення мі-
німального прожиткового міні-
муму до 3200 гривень.

«Жоден громадянин ні в бю-
джетному, ні в приватному 
секторі не отримуватиме мен-
шої суми», — наголосив глава 
уряду. Він переконував при-

сутніх, що нововведення не 
матиме жодних негативних на-
слідків для економіки. Навпа-
ки, баланс бюджету вдасться 
зберегти, як і його дефі-
цитну складову. Запору-
ка успіху: детінізація та 
чіткий розподіл податків. 

Голова Національного агентства з питань запобігання 
корупції про вдосконалення прозорості е-декларування 
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Субсидії нараховано 
остаточно 

РІШЕННЯ. 31 жовтня 2016 року завершено перерахунок уже 
призначених субсидій на новий опалювальний період (2016—
2017). Інформацію про обсяг субсидії, визначений на основі 
сукупного доходу кожного окремого домогосподарства, та ін-
формацію про тарифи від надавачів послуг буде відображено у 
листопадових квитанціях за оплату комунальних послуг.

За даними Міністерства соціальної політики, середній обсяг 
житлової субсидії цього опалювального сезону становитиме 2000 
гривень. Це розвіює один з найпоширеніших у суспільстві міфів, 
мовляв, «клопоту з оформленням субсидії багато, а вона станови-
тиме мізерну суму». Більше того, повертати її не потрібно навіть у 
разі продажу квартири, на яку оформлено житлову субсидію.

Обов’язковий платіж за комунальні послуги буде навіть мен-
шим, ніж минулого опалювального сезону (з травня 2016 року 
зріс прожитковий мінімум — 1399 гривень, який входить у фор-
мулу розрахунку субсидії). Загалом що менші доходи має роди-
на, то нижчими будуть її витрати на комунальні послуги і більшим 
обсяг державної підтримки, повідомляє прес-служба відомства.
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ЦИТАТА ДНЯ

НАТАЛІЯ КОРЧАК:

ЦИФРА ДНЯ

3 700 000    
українців отримують нині офіційно 

мінімальну заробітну плату  

«З наступного 
року почнеться другий 

етап електронного 
декларування. 

Декларації 
подаватимуть усі 

державні службовці, 
а головне — керівники 

державних 
підприємств».

Хто шукатиме кримінал 
у владних структурах

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента 
України «Про заходи 
у зв’язку з Днем 
пам’яті жертв 
голодоморів»

Відтепер у центрах 
зайнятості всієї України 
працюватимуть юристи й 
адвокати, які надаватимуть 
безоплатні консультації

ВАРТО ЗНАТИ

НА ЧАСІ. Державне бюро розслідувань займеться 
злочинами високопосадовців, поліцейських, керівництва 
і співробітників НАБУ та інших правоохоронців 
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

1. Сичову Наталію Ігорівну, 10 липня 1961 р.н., інд. код. № 2247101447, в судове засідання по цивільній
справі №426/4192/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сичової Наталії Ігорівни про стягнення забор-
гованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 10.50 год.

2. Неживова Павла Геннадійовича, 30.04.1988 р.н., інд. код. № 3226221035, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/4185/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Неживова Павла Геннадійовича про
стягнення заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 10.40 год.

3. Гайворонську Анжелу Григорівну, 02.06.1978 р.н., інд. код. № 286400166, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/4181/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гайворонської Анжели Григорівни про
стягнення заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 10.30 год.

4. Сеніна Романа Михайловича, 28 липня 1977 р.н., інд. код. № 2833300671, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/5781/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сеніна Романа Михайловича про стяг-
нення боргу, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 09.10 год.

5. Трофімова Олександра Олександровича, 30.10.1955 р.н., інд. код. № 2039110637, в судове засідання
по цивільній справі №426/5570/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Трофімова Олександра Олексан-
дровича про стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 09.20 год.

6. Тімощенко Наталію Валеріївну, 06.01.1975 р.н., інд. код. № 2739906982, в судове засідання по цивільній
справі №426/4192/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тімощенко Наталії Валеріївни про стягнення
заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 09.30 год.

7. Буракову Наталію Володимирівну, 06.11.1968 р.н., інд. код. № 2514700965, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/5441/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Буракової Наталії Володимирівни про
стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 08.40 год.

8. Артюшенка Олега Вячеславовича, 15.05.1990 р.н., інд. код. № 3300706710, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/4120/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Артюшенка Олега Вячеславовича про
стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 09.50 год.

9. Ковальова Сергія Олександровича, 09.05.1959 р.н., інд. код. № 2167801398, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/4098/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальова Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 10.00 год.

10. Пономарьову Наталію Володимирівну, 29.02.1960 р.н., інд. код. № 2197400740, в судове засідання
по цивільній справі №426/4097/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пономарьової Наталії Володи-
мирівни про стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 10.20 год.

11. Большуна Тараса Михайловича, 25.04. 1987 р.н., інд. код. № 3189106899, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/2348/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Большуна Тараса Михайловича про
стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 10.30 год.

12. Носікову Анастасію Валеріївну, 20.02.1983 р.н., інд. код. № 3036622908, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/2363/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Носікової Анастасії Валеріївни про
стягнення заборгованості, яка призначена на 8 листопада 2016 року о 10.50 год.

13. Количева Віктора Олександровича, 27.03.1957 р.н., інд. код. № 2090512353, в судове засідання по
цивільній справі №426/3409/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Количева Віктора Олександровича
про стягнення заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 09.20 год.

14. Ляшенка Дениса Юрійовича, 26.05.1985 р.н., інд. код. № 3119210197, в судове засідань по цивільній
справі №426/6072/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ляшенка Дениса Юрійовича про стягнення
заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 09.30 год.

15. Манохіна Михайла Юрійовича, 20.07.1979 р.н., інд. код. № 2905518118, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/4033/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Манохіна Михайла Юрійовича про стяг-
нення заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 09.40 год.

16. Троцького Сергія Миколайовича, 09.09.1977 р.н., інд. код. № 2837610214, в судове засідання по ци-
вільній справі №426/4030/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Троцького Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 09.50 год.

17. Азарова Юрія Миколайовича, 25.07.1968 р.н., інд. код. № 2504314094, в судове засідання по цивільній
справі №426/4125/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Азарова Юрія Миколайовича про стягнення
заборгованості, яка призначена на 10 листопада 2016 року о 10.00 год.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд розглядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області
21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеці-
ального судового провадження відносно Литвина Сергія Анатолі-
йовича, 02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК
України за кримінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватівський ра -
йонний суд Луганської області викликає обвинуваченого Литвина
Сергія Анатолійовича, який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214,
у підготовче судове засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 9 листопада 2016
року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного
суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича в
судове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі об-
винуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Половинки В.О., суддів: Пчолкіна С.А., Гашинського М.А.

Суддя В. О. Половинка

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

на електронному торговельному майданчику ТОВ «Закупівлі ЮА»
Номер лота:                                                                    Q4038192924b180
Коротка назва лоту/номер кредитного договору:       Право вимоги за кредитним договором № КЛ-1027/2-980  
Номер лота:                                                                   Q4038192924b181
Коротка назва лоту/номер кредитного договору:       Право вимоги за кредитним договором № 7840/1-980  
Номер лота:                                                                    Q4038192924b182
Коротка назва лоту/номер кредитного договору:       Право вимоги за кредитним договором № ПК 19-08/клн  
Номер лота:                                                                   Q4038192924b183
Коротка назва лоту/номер кредитного договору:       Право вимоги за кредитним договором № 4438/1-980  
Місце проведення аукціону:                                         http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону:                                           05.12.2016  
Час проведення аукціону:                                             з 11.00 до 16.00  
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення,     http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/
початкова ціна, правила участі в аукціоні):                              130-pat-radykal-bank/7168-05122016-05.  

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської об-
ласті 21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення
спеціального судового провадження відносно Дробота Олек-
сандра Миколайовича, 21.04.1960 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним провадженням 
№ 426/18/2016-к.

Ha підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сватівський ра -
йонний суд Луганської області викликає обвинуваченого Дро-
бота Олександра Миколайовича, який проживає за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв.
50, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 9 листопада 2016
року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського рай-
онного суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олександра Мико-
лайовича в судове засідання, судовий розгляд буде проводитися
без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В.О., суддів: Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.

Суддя В. О. Половинка

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт
Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Камінської Наталі
Едуардівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі: Камінська Наталя Едуардівна,
02.04.1979 року народження, останнє відоме місце реєс-
трації: Донецька область, Олександрівський район, с.
Степанівка, вул. Садова, буд. 34, викликається 7 листо-
пада 2016 року на 08.00 годину до суду для участі в су-
довому засіданні.

Відповідачці пропонується подати суду письмове за-
перечення проти позову із зазначенням доказів, що під-
тверджують її заперечення.

У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя І. А. Попович

Печерський районний суд м. Києва викликає ТОВ «ОП-
ТИМУС ГРУП» у судове засідання як відповідача, який зна-
ходиться за адресою: вул. Звіринецька, 47, м. Київ, у справі
№ 757/13578/16-ц за позовом Дука Артура Вікторовича до
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТИМУС
ГРУП» про стягнення коштів, яке відкладено до 15.00 год.
07 листопада 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин або неповідомлення суд про причини не-
явки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі
наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи.

Суддя Т.В. Остапчук

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку
«Приват Банк» до Гаріна Григорія Геннаді-
йовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач у справі: Гарін Григорій Ген-
надійович, проживає за адресою: 84503,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Мічу-
ріна, буд. 41, викликається в судове засі-
дання, призначене на 11 год. 00 хв.
07.11.2016 p. до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чопик О. П.

У провадженні Павлоградського міськра -
йонного суду Дніпропетровської області зна-
ходиться цивільна справа № 185/6489/16-ц
за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Універсал Банк» до Фесенко Лариси
Миколаївни, Фесенка Миколи Миколайовича
про стягнення боргу за договором кредиту.

Відповідачі Фесенко Лариса Миколаївна
та Фесенко Микола Миколайович викли-
каються у судове засідання на 11.30 год.
07 листопада 2016 року у приміщенні Па-
влоградського міськрайонного суду Дніп-
ропетровської області: Дніпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 135, кабінет № 409. Суддя Перекоп-
ський М.М.

Після опублікування оголошення в пресі
відповідачі вважаються повідомленими
про дату, час та місце розгляду справи. У
разі неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто за їх відсутності.

Суддя М.М. Перекопський

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області
перебуває цивільна справа за позовом першого заступника прокурора Ки-
ївської області в інтересах держави в особі: Київської обласної державної
адміністрації до Бориспільської РДА Київської області, Прядка Андрія Ва-
лерійовича, Косарєвої Ольги Василівни, Жаркова Миколи Григоровича,
Силенка Антона Сергійовича, Школьної Ганни Іванівни, Васильченко На-
талії Володимирівни, Бондаренко Ольги Володимирівни, Яресько Тетяни
Андріївни, Тугай Олени Олексіївни, Пашкова Олексія Михайловича, Кри-
воручка Павла Миколайовича, Любинського Олексія Миколайовича, Геоня
Наталки Віталіївни, 3-ті особи: Прядко Сергій Валерійович, Кондратенко
Дмитро Володимирович, Руссу Валерій Вікторович, Силенко Сергій Іва-
нович, Силенко Тетяна Григорівна, Самусенко Ніна Миколаївна, Грона
Олег Володимирович, Лихвар Сергій Сергійович про визнання недійсними
розпорядження, державних актів на право власності на земельні ділянки
та витребування земельних ділянок.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 14.00 год. 10 листопада
2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 6.

У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає в судове засідання на
вказаний вище час як відповідачів Силенка Антона Сергійовича, Школьну
Ганну Іванівну.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки вищевказаних осіб в
судове засідання на вказаний вище час, справа буде розглянута у відсут-
ність даної сторони.

Суддя Журавський В.В.

Овруцький районний суд

Житомирської області викли-

кає як відповідачку Лісовську

Ірину Олексіївну по справі 

№ 286/1860/16-ц про розір-

вання шлюбу в судове засі-

дання, яке відбудеться

07.11.2016 року о 15.00 год. за

адресою: Житомирська обл., м.

Овруч, вул. Гетьмана Вигов-

ського, 5. У разі неявки відпові-

дачки в судове засідання,

справа буде розглянута в її від-

сутність.

Суддя А. Л. Гришковець

Втрачений судновий

білет 
на судно рег. номер 

УЛА-0288к, 

виданий на ім’я Бортнікова

Олексія Олексійовича,

вважати недійсним.
Втрачену печатку Приват-

ного підприємства «ПРІМУС»

вважати недійсною з 29 жов-

тня 2016 року. Печатка Приват-

ного підприємства «ПРІМУС»

нового зразка буде введена в

дію з 01 листопада 2016 року.
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�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи у зв’язку 
з Днем пам’яті жертв голодоморів

З метою забезпечення належної організації та проведення заходів у зв’язку
з Днем пам’яті жертв голодоморів (26 листопада 2016 року), гідного вшану-
вання пам’яті жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду
Українського народу — Голодомору 1932 — 1933 років, голодоморів 1921 —
1922, 1946 — 1947 років в Україні ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Кабінету Міністрів України:
1) утворити у десятиденний строк Організаційний комітет з підготовки та

проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, залучивши до
його складу, зокрема, представників Громадського комітету із вшанування
пам’яті жертв Голодомору — геноциду 1932 — 1933 років;

2) розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів у зв’язку
з Днем пам’яті жертв голодоморів, передбачивши, зокрема:

проведення 26 листопада 2016 року за участю представників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства,
молоді, дипломатичного корпусу іноземних держав, народних депутатів Ук-
раїни, вчених жалобних заходів у місті Києві;

здійснення методичної, наукової, інформаційно-просвітницької роботи з
метою донесення до широкої аудиторії об’єктивної інформації про трагічні події
голодоморів, що стали наслідком злочинних дій, вчинених комуністичним то-
талітарним режимом;

організацію тематичних виставок, презентацій, відкритих лекцій, інших пуб-
лічних заходів, трансляцію теле- та радіопередач, документальних фільмів, ху-
дожніх творів, відео-, фото- та інших документів, записів свідчень очевидців
тощо.

2. На території України 26 листопада 2016 року приспустити Державний
Прапор України, обмежити проведення розважальних заходів, внести відпо-
відні зміни до програм радіо та телебачення.

3. Оголосити 26 листопада 2016 року о 16.00 загальнонаціональну хвилину
мовчання на вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Го-
лодомору 1932 — 1933 років, голодоморів 1921 — 1922, 1946 — 1947 років
в Україні та провести Загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку».

4. Запропонувати релігійним організаціям провести панахиди за жертвами
голодоморів.

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
1) забезпечити проведення відповідних заходів у зв’язку з Днем пам’яті

жертв голодоморів, зокрема покладання квітів, вінків та тематичних компози-
цій до пам’ятних знаків і місць поховань жертв голодоморів в Україні, запа-
лення свічок пам’яті, організацію інших скорботних заходів;

2) сприяти представникам громадськості у проведенні в населених пунктах
України заходів, присвячених ушануванню пам’яті співвітчизників, які стали
жертвами голодоморів та їх наслідків;

3) забезпечити виготовлення та розміщення тематичної соціальної реклами.
6. Міністерству закордонних справ України:
1) забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами Ук-

раїни заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, залучення представ-
ників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні,
до участі в офіційних заходах, які проводитимуться у місті Києві;

2) сприяти представникам української громадськості за кордоном у прове-
денні заходів з ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України,
Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністра-
ціям ужити заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під час прове-
дення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

8. Державному комітету телебачення і радіомовлення України разом із Ук-
раїнським інститутом національної пам’яті забезпечити широке висвітлення в
засобах масової інформації заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів,
створення та розміщення тематичної соціальної реклами.

9. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 листопада 2016 року
№480/2016

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 жовтня 2016 р. № 755-р
Київ

Про внесення змін до деяких розпоряджень
Кабінету Міністрів України

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 755-р
ЗМІНИ,

що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України
1. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р.

№ 666 «Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель
оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та
членів їх сімей із залученням небюджетних коштів» виключити.

2. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р.
№ 822 «Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель
оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців
Служби безпеки та членів їх сімей» виключити.

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. 
№ 903 «Про затвердження переліку земельних ділянок, що пропонуються для
спільного будівництва житла для осіб рядового і начальницького складу Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, членів їх сімей»:

1) у назві та пункті 1 розпорядження слова «осіб рядового і начальниць-
кого складу» замінити словом «військовослужбовців»;

2) пункт 2 виключити;
3) у назві додатка до розпорядження слова «осіб рядового і начальниць-

кого складу» замінити словом «військовослужбовців».
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оголошення
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове за-
сідання як відповідачів:

Цивільна справа № 185/1283/16-ц за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)
до Квітки Максима Володимировича про відшкодування
шкоди в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 15 листопада 2016

року о 15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135, каб. 407;

Цивільна справа № 185/3546/16-ц за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)
до Шургулаї Анзора Геннадійовича про відшкодування
шкоди в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 15 листопада 2016

року о 15.10 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135, каб. 407;

Цивільна справа № 185/5316/16-ц за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)
до Кузіна Дениса Ігоровича про відшкодування шкоди в
порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхо-
вого відшкодування.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 15 листопада 2016

року о 15.20 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135, каб. 407.

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

Суддя В.А. Гаврилов

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/9813/14-ц за заявою Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс»
про поворот виконання заочного рішення Київського
районного суду м. Донецька від 23 травня 2011 року у
цивільній справі за позовом Приходька Олександра Пет-
ровича до Публічного акціонерного товариства «Свед-
банк», третя особа: Приходько Микола Петрович, про
захист прав споживачів, заінтересована особа Северин
Любов Вікторівна.

Третя особа Приходько Микола Петрович виклика-
ється у судове засідання на 10:30:00 год. 14 грудня 2016
року у приміщення Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет
№ 203. Суддя Боженко Л.В.

Позивач Приходько Олександр Петрович виклика-
ється у судове засідання на 10:30:00 год. 14 грудня 2016
року у приміщення Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет
№ 203. Суддя Боженко Л.В.

Третя особа Приходько Микола Петрович виклика-
ється у судове засідання на 10:30:00 год. 14 грудня 2016
року у приміщення Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет
№ 203. Суддя Боженко Л.В.

Заінтересована особа Мисан Віктор Іванович викли-
кається у судове засідання на 10:30:00 год. 14 грудня
2016 року у приміщення Павлоградського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабі-
нет № 203. Суддя Боженко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Л.В. Боженко

Приймак Василь Іванович, останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, викликається як відповідач
Дарницьким районним судом м. Києва в судове за-
сідання, яке відбудеться 30 листопада 2016 року 
о 14 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Неда-
чіна Павла Станіславовича до Приймака Василя Іва-
новича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького ра -
йонного суду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутності з ураху-
ванням наявних у справі доказів відповідно до чин-
ного законодавства.

Суддя Леонтюк Л.К.

Решетилівський районний суд Полтавської області
викликає Зайцева Андрія Івановича, останнє відоме
місце проживання: вул. Баранова, 220-а, м. Шах-
тарськ, Луганської області в судове засідання як від-
повідача в справі № 546/967/16-ц (провадження 
№ 2/546/432/16) за позовом Зайцевої Анни Іллівни
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на ут-
римання неповнолітньої дитини (головуючий суддя
Горулько О.М.).

Судове засідання призначене на 14 год. 00 хв. 28
листопада 2016 року в приміщенні Решетилівського
районного суду Полтавської області за адресою:
38400, вул. Покровська, 24, с-ще Решетилівка, По-
лтавської області.

Копії позовної заяви та додатків до неї відповідач
може отримати в Решетилівському районному суді
Полтавської області.

Суддя Горулько О.М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як
відповідача Хатюшина Леоніда Івановича, 24.09.1956
року народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Сомова, буд. 24, кв. 32, по цивільній
справі № 185/7100/16-ц за позовом Товариства з об-
меженого відповідальністю «Фінансова компанія
«Довіра та гарантія» до Хатюшина Леоніда Івановича
про звернення стягнення.

Судове засідання призначене на 11 листопада
2016 року на 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпро-
петровська область, 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

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сум-
ської області перебуває цивільна справа № 585/3653/16-ц,
провадження № 2/585/1056/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Карацюби Ганни Валеріївни про стягнення заборгова-
ності.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9
ЦПК України викликає до суду Карацюбу Ганну Валеріївну,
23 травня 1982 року народження, останнє, відоме місце
проживання: Сумська область, м. Ромни, 3-й пров. Комсо-
мольської, 7, як відповідача по справі на 29 листопада 2016
року на 14 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області в м. Ромни по вул.
Соборній, 12 каб. № 1. Головуючий суддя – Яковець О.Ф.
(р. т. 05448-2-17-70).

У разі неявки відповідача Карацюби Ганни Валеріївни в
дане судове засідання справа буде розглядатися в її від-
сутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя О.Ф. Яковець

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4083/2016
за позовом ПАТ СК «Провідна» до Терещенка Олек-
сандра Вікторовича про відшкодування матеріальної
шкоди. Останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання відповідача Терещенка Олександра Вікторо-
вича: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Молдованська, буд. 22.

Відповідач викликається до суду на 7 листопада
2016 року о 14 год. 15 хв., для участі в судовому за-
сіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в су-
дове засідання відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Бучацький районний суд Тернопільської області
викликає в судове засідання як відповідача Василика
Мирона Ярославовича, місце перебування якого не-
відоме, останнє місце проживання с. Рукомиш Бу-
чацького району Тернопільської області, по справі за
позовом Василик Ольги Іванівни до Василика Ми-
рона Ярославовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 7 лис-
топада 2016 року в приміщенні Бучацького район-
ного суду Тернопільської області за адресою: м.
Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач по-
винен повідомити суд про її причини.

В разі неявки без поважної причини, справу буде
розглянуто у його відсутність згідно із ч. 4 ст. 169
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає цивільну справу № 234/8930/16-ц (провадження №
2/234/3878/16) за позовом Демидової Наталії Володими-
рівни до Алексєєвої Ганни Юріївни, третя особа: Орган
опіки та піклування Краматорської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав.

Викликається Алексєєва Ганна Юріївна, 01.10.1990
року народження, яка проживає за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Михайла Горяйнова, буд.
136, на 16 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин,
для участі в судовому засіданні, яке відбудеться в при-
міщенні Краматорського міського суду Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21, каб. № 23.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неможливості з’явитися до Крама-
торського міського суду Донецької області, прошу
повідомити про це до початку розгляду справи.

Суддя Ю. В. Фоміна

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання відповідача Малова Ген-
надія Миколайовича, 11 серпня 1960 року народ-
ження, зареєстрованого за адресою: Донецька
область, м. Хрестівка (Кіровське), мікрорайон Гор-
няцький, б. 4, кв. 91, по цивільній справі №
329/974/16-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Порше Мобіліті» про стягнення
заборгованості та збитків за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 9 листопада 2016
року об 11 годині 00 хвилин у залі судового засі-
дання № 2 Чернігівського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, смт
Чернігівка, вул. Соборна, б. 391.

В разі неявки відповідача в судове засідання на
вказану дату, справа буде розглянута за його відсут-
ністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Кривенка
Олександра Валерійовича до Приватного акціонерного
товариства «Київський страховий дім», Мартинюка Ро-
мана Володимировича про стягнення матеріальної
шкоди, спричиненої джерелом підвищеної небезпеки,
треті особи Приватне акціонерне товариство «ВУСО», Ко-
роль Микола Степанович.

Відповідач Мартинюк Роман Володимирович викли-
кається на 17 листопада 2016 року об 11.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, для
участі в розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє,
що судове засідання у справі за позовом Музири На-
талії Анатоліївни, що діє в інтересах Ганіча Олексан-
дра Олександровича до Бахмутової Тетяни
Борисівни, Бахмутова Георгія Костянтиновича, Бах-
мутова Костянтина Георгійовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, призначено на 01.12.2016 року об 11
год. 30 хв. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,
42-А, каб. 24 (головуючий суддя Підпалий В.В.).

В разі неявки в судове засідання відповідачів Бах-
мутової Тетяни Борисівни, Бахмутова Георгія Костян-
тиновича, Бахмутова Костянтина Георгійовича,
місцезнаходження яких невідоме, справа буде роз-
глянута за їхньої відсутності відповідно до ст. 169
ЦПК України.

Суддя В. В. Підпалий

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Лутаєву Ірину Олександрівну, 1968 року народження,
яка значиться зареєстрованою за адресою: Харківська об-
ласть, Дворічанський район, смт Дворічна, вул. Слобожан-
ська (колишня Радянська), 37, кв. 5, як відповідачку в
судове засідання по цивільній справі № 618/605/16-ц, про-
вадження № 2/618/241/16 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Лутаєвої Ірини Олександрівни про стягнення
заборгованості, призначене на 9 листопада 2016 року о
09.00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 1 примі-
щення Дворічанського районного суду Харківської області
за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1 Дворічанського
району Харківської області.

За неможливості явки відповідачка зобов’язана повідо-
мити суд про причини неявки. У разі неявки до суду на за-
значений день та час без поважних причин,
неповідомлення про причини неявки, справа буде розгля-
нута за відсутності відповідачки на підставі наявних доказів
із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район,
смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає ци-
вільну справу за позовом Ліхача Миколи Петровича
до Кисельова Іллі Леонідовича про визнання особи
втратившою право на жиле приміщення. Відповідач
у справі Кисельов Ілля Леонідович, 03 липня 1975
року народження, останнє відоме місце реєстрації:
84000, Донецька область, Олександрівський район,
с. Мар’ївка, вул. Гагаріна, буд. 13а, викликається 08
листопада 2016 року о 10 год. до суду для участі у
судовому засіданні.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута та у його від-
сутності.

Суддя Щербак Ю.В.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває адміністративна справа за позо-
вом інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю Ірпінської міської ради до Мельничука Во-
лодимира Степановича, треті особи: Зоріна Тетяна
Євгеніївна, Чаплинський Володимир Григорович про
зобов’язання відповідача знести самовільно побудо-
вану прибудову.

Суд викликає на 08.11.2016 р. на 10.00 год. Мель-
ничука Володимира Степановича як відповідача.
Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович,

25.12.1987 року народження, відповідно до ст. ст. 134,
135, 323 КПК України викликається на 15 год. 00 хв. 07
листопада 2016 року до Хмельницького міськрайонного
суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Ге-
роїв Майдану, 54, каб. 405, суддя Баєв С.М., тел. 0 (382)
76-29-65) для проведення судового розгляду у кримі-
нальному провадженні № 22015240000000012 за ч. 1 ст.
258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на
виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Діденко Олени Вікторівни до Кабанової
Олени Миколаївни, Кабанової Дар’ї Сергіївни про визнання до-
говору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності
на квартиру.

Відповідачі по справі Кабанова Олена Миколаївна, Кабанова
Дар’я Сергіївна зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Часів Яр, вул. Горького, 17/5, викликаються на 09 листопада
2016 року на 10 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що 21.10.2016 року розглянуто цивільну
справу № 409/2112/16-ц за позовною заявою Супруна
Сергія Васильовича до Супрун Наталії Павлівни про ро-
зірвання шлюбу та винесено заочне рішення про задо-
волення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Втрачений паспорт СН 594305, виданий 28

жовтня 1997 р. Печерським РУ ГУ МВС м. Київ на

ім’я Шарова Олександра Миколайовича,

вважати недійсним.

Баранівський районний суд Житомирської області викликає як відпові-
дача Корнійчука Сергія Володимировича, 26 січня 1982 року народження,
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства (ПАТ)
«КБ «ПриватБанк» до відповідача Корнійчука Сергія Володимировича про
стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 14 листопада
2016 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Баранівка,
вул. Першотравенська, 30, Житомирської області.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних даних та доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя О.П. Михалюк

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мики-
тенко Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості Микитенко Вікторію
Володимирівну, останнє відоме місце реєстрації: вул. Миру, 20, кв. 60, м. Монас-
тирище Черкаської області, знято з реєстрації 21.11.2015 року в м. Жашків, на
даний час не зареєстрована.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2016 року о 09 год. 00 хв. в залі
судових засідань Жашківського районного суду Черкаської області за адресою:
вул. Чапаєва, 8, м. Жашків, Черкаська область. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Р.В. Шимчик

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що
21 листопада 2016 року о 08 годині 20 хвилин призначено розгляд ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Халамей Олега Ва-
сильовича про стягнення заборгованості.

Халамей Олег Васильович 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, ін-
декс 19500, суддя В.О. Черненко.

Суддя В.О. Черненко

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійс-

ненні судового провадження викликає як обвинуваченого
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження,
зареєстрованого та мешкаючого за адресою: Луганська
область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріа-
лами кримінального провадження № 425\2550\16-к, 
1-кп\425\277\16, на підставі обвинувального акта відносно
Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1
ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 09 лис-
топада 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.      Суддя В.В. Козюменська

Рубіжанський міський суд викликає Горовець
Сергія Антоновича у судове засідання як відповідача
у цивільній справі № 425/2043/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Горовець Сергія
Антоновича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 08.11.2016 року о
09.30 годині в приміщенні Рубіжанського міського
суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34 (каб.
11-а).

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 17.11.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Жур Олександра Степано-
вича, 12 лютого 1982 р. народження, який зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м.
Попасна, вул. Миронівська, буд. 3а, кв. 74, у судове
засідання по цивільній справі за № 423/2406/16-ц за
позовом Жур Ірини Юріївни про розірвання шлюбу,
що відбудеться 09 листопада 2016 року о 08 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Швець Олександра Леонідовича (Луган-
ська область, м. Кадіївка, вул. Багата, 15/34) у судове
засідання з розгляду цивільної справи № 428/9832/16-ц за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Довіра та Гарантія» м. Київ до Швець
Олександра Леонідовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, стягнення судового збору, яке від-
будеться 08 листопада 2016 року о 16 годині 15 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович
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Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Ткачука Сергія
Володимировича, 18 листопада 1989 року народження, ос-
таннє місце проживання та реєстрації якого: смт Корнин,
вул. Набережна, 2 Попільнянського району Житомирської
області, у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Ткачука Сергія Володимировича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться о 12.00 годині 21 грудня 2016 року
в залі суду: смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24 По-
пільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання Журнавського Сергія Леонті-
йовича, 5 січня 1972 року народження, останнє місце про-
живання та реєстрації якого: Житомирська обл.,
Попільнянський р-н, с. Котлярка, вул. Першотравнева, буд.
6А, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Журнав-
ського Сергія Леонтійовича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться о 09 годині 40 хвилин 20 грудня 2016 року
в залі суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 По-
пільнянського району Житомирської області.

Суддя Є. О. Зайченко

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Бендюкова Єв-
генія Сергійовича, 15 вересня 1979 року народження, ос-
таннє місце проживання та реєстрації якого: смт Корнин,
вул. Гранітна, 10 Попільнянського району Житомирської
області, у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Бендюкова Євгенія Сергійовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться об 11.00 годині 20 грудня 2016 року
в залі суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 По-
пільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Приватне акціонерне товариство
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО»
(03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н,
код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнання
втраченими бланків договорів ОСЦПВВНТЗ:
АІ/2027396 — 1 шт., АІ/2027397 — 1 шт., АІ/2027398
— 1 шт., АІ/2027399 — 1 шт., АІ/2027400 — 1 шт.,
АС/9216511 — 1 шт., АЕ/5709911 — 1 шт.,
АЕ/7504120 — 1 шт., АЕ/7504948 — 1 шт.,
АЕ/7504949 — 1 шт., АЕ/8761966 — 1 шт.,
АЕ/9750112 — 1 шт. 

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

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вітковського
Микити Борисовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Вітковський Микита Борисович,
07.01.1988 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 25,
кв. 97.

Справу призначено до попереднього розгляду на 10.30
годину 25 листопада 2016 року.

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 відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тимошенка
Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Тимошенко Дмитро Олександро-
вич, 20.02.1983 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд.
33, кв. 52.

Справу призначено до попереднього розгляду на 09.45
годину 25 листопада 2016 року.

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 відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лифенка Ві-
талія Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Лифенко Віталій Іванович,
19.06.1980 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 15,
кв. 69.

Справу призначено до розгляду на 09.30 годину 25 лис-
топада 2016 року.

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 відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зінченко Світ-
лани Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Зінченко Світлана Михайлівна,
20.12.1949 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, буд.
12, кв. 31.

Справу призначено до попереднього розгляду на 10.00
годину 25 листопада 2016 року.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мотова Ва-
дима Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Мотов Вадим Сергійович,
22.07.1982 року  народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 40,
кв. 16.

Справу призначено до розгляду на 10.15 годину 25 лис-
топада 2016 року.

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 відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 24 листопада 2016 року о 09
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Іванюхи Олександра
Васильовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

Коломийським міськрайонним судом призначена
до розгляду цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Василика Григорія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

В судове засідання по справі викликається відпо-
відач Василик Григорій Миколайович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Коломия, вул. С. Бандери,
1/20, Івано-Франківської області, на 09 год. 30 хв. 11
листопада 2016 року в приміщення суду: м. Коло-
мия, вул. Грушевського, 29. Суд пропонує відпові-
дачу подати докази по справі, у разі його відсутності
справа буде заслухана без нього.

Суддя В. М. Веселов

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шаповала Юрія Ігоровича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі Шаповал Юрій Ігорович викли-
кається на 28 листопада 2016 року о 08.30 год. до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді справи
по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Шапрана Івана
Яковича, останнє відоме місце реєстрації якого: с. Тара-
сівка, вул. Гайдушняка, 57 Тульчинського району Він-
ницької області, як відповідача по цивільній справі
№148/1260/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Шапрана Івана Яковича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09.00 годину
21.11.2016 р. за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. О. Робак

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Порше Мобіліті» до Бахтєєва Сергія
Миколайовича про стягнення заборгованості та збитків.

Відповідач Бахтєєв С.М. викликається до каб. № 6
суду на 15 листопада 2016 року о 09 годині 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
викликає в судове засідання як відповідача Алаф’єва Олек-
сандра Володимировича, 05.10.1980 року народження, у ци-
вільній справі № 138/2999/16-ц (провадження 2/138/888/16)
за позовом Підгаєцької Віти Леонідівни до Алаф’єва Олексан-
дра Володимировича про зміну розміру аліментів.

Судове засідання призначено на 18 листопада 2016 року о
09 год. 15 хв. у залі судових засідань Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: 24000,
Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдач-
ного, 1/30. У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглядатись в його відсутність за наявними в ній дока-
зами. Крім того, суд роз’ясняє відповідачу його обов’язок по-
відомити про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т. Ю. Лисенко

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідачку
Дарнопих Ольгу Іванівну по справі № 697/1852/16-ц за
позовом Дарнопиха Олексія Володимировича до Дарно-
пих Ольги Іванівни про розірвання шлюбу в судове засі-
дання, яке відбудеться 17 листопада 2016 року о 10 год.
00 хв. та 18 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул.
Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачка
вважається повідомленою про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідачки справа розглядати-
меться за наявними матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Г. С. Русаков

У Подільському районному суді м. Києва
23.11.2016 р. о 09 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Комунального підприємства «Київпас-
транс» до Римара Михайла Михайловича, Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова Компанія
«Україна» про відшкодування шкоди, завданої в ре-
зультаті дорожньо-транспортної пригоди.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова. При неявці відповідача
та третьої особи справа буде слухатись за їхньої від-
сутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. С. Декаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-

кликає Оніщишена Анатолія Дмитровича як відпові-

дача у цивільній справі № 425/3048/16ц за позовом

Мороз Наталії Василівни до Оніщишена Анатолія

Дмитровича про розірвання шлюбу в судове засі-

дання, яке відбудеться 23 листопада 2016 року об

11 год. 00 хв. - зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Іленьків Богдана Федоровича в судове засідання по
справі за позовом ТОВ «Торговий дім «Геосистеми»
до Іленьків Богдана Федоровича про зобов’язання
вчинити дії.

Засідання відбудеться 30 листопада 2016 року об
11 год. 00 хв. у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу
відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Глухівський міськрайсуд Сумської області викли-
кає Демішева Юрія Юрійовича в судове засідання на
10 листопада 2016 року о 9 год. як відповідача по
цивільній справі за позовом Демішевої Карини Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайсуду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30, суддя
Сапон О.В.

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

Суддя Сапон О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Синицина Василя Вікторовича до Горецької
Ольги Вікторівни «Про відшкодування матеріальних збит-
ків та моральної шкоди від злочину».

Відповідач по справі Горецька Ольга Вікторівна (мешкає
за адресою: 84500, Донецька область, Бахмутський район,
с. Парасковіївка, вул. Льотчиків, 20) викликається на
09.11.2016 р. на 13.00 год. до суду в кабінет № 210 для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута заочно у її відсутність.

Суддя Полтавець Н.З.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Каціон Ганну Сергіївну, 16.02.1996 р.н., як відпо-
відача у справі за позовом Каціон Любові Петрівни до
Каціон Ганни Сергіївни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням у
зв’язку з відсутністю в ньому понад встановлені строки
без поважних причин, у судове засідання, яке призна-
чене на 06 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні
суду, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто заочно за
наявними матеріалами в справі.

Суддя Т.В. Селезньова

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 11 листопада 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Новомосковського міськра -
йонного суду Дніпропетровської області (м. Новомос-
ковськ, пров. Козацький, 8, зал. 1) під головуванням
судді Парфьонова Д.О. відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом Дарадуди Дмитра Васильовича до
Іванченка Владислава Миколайовича, Кузнєцова Василя
Віталійовича про скасування договору купівлі-продажу,
витребування майна з чужого незаконного володіння.

В якості відповідача судом викликається Іванченко
Владислав Миколайович, місце проживання якого суду
не відомо.

Суддя Д.О. Парфьонов

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що у
зв’язку з неявкою вашого представника до суду
04.10.2016 року о 09 год. 15 хв. по цивільній справі за
позовом  Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Маринюка Руслана Григоровича про відшко-
дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з випла-
тою страхового відшкодування, судове засідання
оголошено відкладеним на 12.12.2016 року о 09 год. 15
хв.

Просимо забезпечити явку вашого представника з на-
лежно оформленим дорученням в наступне судове за-
сідання за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 204,
головуючий суддя по справі Колесник О.М.

Суддя О.М. Колесник

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Бородавко Віру Олександрівну, зареєстровану
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ілліча,
1/90, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1396/16 р. за позовом Бородавко Ана-
толія Павловича до Бородавко Віри Олександрівни про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 07 листопада 2016
року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя Форощук О.В.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Анисимова Євгенія Ми-
колайовича у цивільній справі № 522/14688/16-ц за
позовом Андрушкової Г.О. про відшкодування шкоди.
Судове засідання відбудеться 07 грудня 2016 року о
10 годині 20 хвилин у залі судових засідань № 210 в
приміщенні Приморського районного суду м. Одеси,
що розташований за адресою: 65029, м. Одеса, вул.
Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання, суд
розглядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи, суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю.Б. Свячена

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Удовиченка Максима Володимировича як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/3901/16 за позо-
вом Удовиченко Ольги Петрівни до Удовиченка
Максима Володимировича про розірвання шлюбу,
призначена на 09.12.2016 року на 09.00 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№ 21, суддя Кричина А.В.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя А.В. Кричина

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Короєва Вадима Валерійовича по цивільній
справі № 2/756/4027/16 за позовом Короєвої Вікторії Ва-
лентинівни до Короєва Вадима Валерійовича, Оболон-
ський районний відділ державної міграційної служби
України в м. Києві, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, розгляд
якої призначено на 01.12.2016 на 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18,
суддя Жук М.В.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя Суддя М.В. Жук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/3089/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Комарова Д.С. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі Комаров
Дмитро Сергійович, 09.02.1978 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Круп-
ської, вул. Авдіївська, буд. 96, викликається до суду на 08
год. 00 хв. 11 листопада 2016 року (корп. № 2, каб. № 21)
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

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 10 год. 30 хв. 16.11.2016 року відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Ісмаілової
Рамзії Мініахметівни про стягнення заборгованості.

У судове засідання викликається як відповідач Ісмаілова
Рамзія Мініахметівна, останнє відоме місце проживання:
вул. Чкалова, 46, с. Петрове Знам’янського району Кіро-
воградської області. У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто за її відсутності за наявними матеріалами
справи. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки.

Суддя Український В.В.

Великобілозерський районний суд Запорізької  об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться 10
листопада 2016 року об 11.00 годині в приміщенні Ве-
ликобілозерського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, с. Велика
Білозерка, вул. Пархоменка, 193, Андрушко Олексан-
дра Леонідовича: (останнє відоме місце реєстрації:
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика
Білозерка, вул. Студентська, буд. 6) як відповідача по
цивільній справі № 312/278/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Андрушко Олександра Леонідовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Яцун О.О.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Волотков-
ського Володимира Анатолійовича (м. Луганськ,
кв-л Мирний, б. 17, кв. 109) по цивільній справі
№409/2181/16-ц за позовом Волотковської Олек-
сандри Євгеніївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 08.11.2016 р. (ре-
зервна дата 11.11.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.
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ПОГОда На заВТра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +1    +6
Житомирська +2    -3      +1    +6
Чернігівська +2    -3         0    +5
Сумська +2    -3         0    +5
Закарпатська +2    -3      +1    +6
Рівненська +2    -3      +1    +6
Львівська +2    -3      +1    +6
Івано-Франківська +2    -3      +1    +6
Волинська +2    -3      +1    +6
Хмельницька +2    -3      +1    +6
Чернівецька -1    -6      +1    +6
Тернопільська +2    -3      +1    +6
Вінницька +2    -3      +2    +7

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +1    +6
Кіровоградська +2      -3      +1    +6
Полтавська +2      -3        0    +5
Дніпропетровська +2      -3      +1    +6
Одеська -1     +4      +7  +12
Миколаївська -2     +3      +4    +9
Херсонська 0     +5      +3    +8
Запорізька 0     +5      +3    +8
Харківська +1      -4        0    +5
Донецька 0     +5      +1    +6
Луганська -2     +3      +1    +6
Крим -1     +4      +7  +12
Київ -1     +1      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Алея писанок
лікуватиме душі

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. Унікальну алею з 20 писанок-велетнів, на яких зоб-
ражено ікони Спасителя, святих та православних свят, створили
на території Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів
війни. Композиції (19 писанок заввишки півтора метра і одна три-
метрова) встановлено на спеціальних підставках у скляних фут-
лярах: у темну пору доби їх підсвічують, а вдень довкола  звучать
церковні дзвони і грає класична музика. Це єдина така алея в Ук-
раїні.

Ідея облаштування духовного майданчика, який символізує по-
чаток нового життя, дає початок для нових мрій і надій, належить
керівникові  госпіталю Валерію Бабійчукові. «У нашому госпіталі
лікуються  ветерани Другої світової війни, воїни-афганці,  учасни-
ки АТО. Є багато скаліче-
них — фізично і психоло-
гічно, які потребують ліку-
вання душі й тіла. Маю
надію, що наших пацієнтів
писанки надихатимуть на
життєві роздуми, давати-
муть впевненість і надію.
Вони нагадуватимуть, що
треба жити і творити до-
бро», — переконаний він.

На виготовлення писа-
нок не витратили жодної
копійки з бюджету. Їх створили завдяки сприянню керівництва об-
ласті, меценатів та зусиллями госпіталю. Працівники медичного
закладу  виготовили каркаси, сформували яйця, заливши всере-
дину бетон, і відшліфували зовні. Після цього молодий художник
Вадим Мельник на кожній намалював образи і біблійні сцени на
основі візантійського класичного іконопису. Завершували роботи
вихованці мистецької студії «Барви України», які прикрасили зоб-
раження візерунками.

На урочисте відкриття алеї писанок завітали перші керівники
області й міста. «У суспільстві є великий запит на добро, на пози-
тив. Перед кожним з нас постає дуже великий виклик: ми повинні
разом побудувати нову Україну. Можливо, ми всі різні за емоція-
ми, поглядами, світоглядом, але нас мають об’єднувати любов до
Бога і до власної держави», — зазначив голова облдержадмініс-
трації Валерій Коровій.

Чин освячення встановлених на території госпіталю писанок
здійснив митрополит Вінницький і Барський Симеон.  

фОТОфакТ

ГАСТРОЛІ. Поза сумнівом, старші
покоління українців чудово знають
талановитих латиських акторів Арні-
са Ліцитіса, Івара Калниньша і Мар-
тiньша Вілсонса, адже вони знялися
в рекордній кількості фільмів. Доля
прихильна до них і нині: робочі гра-
фіки розписано на роки вперед. Ук-
раїна з’являється в них цілком при-
родно, адже, як запевняють актори,
тут вони зіграли багато своїх найкра-
щих ролей, полюбили нашу країну, і
з роками ця любов міцнішає. 

І ось уперше зоряна трійця об’єд-
налася в одному проекті, який зре-
жисерував Мартіньш Вілсонс. Їхній
«Їжачок у тумані» — весела музична
вистава про справжню дружбу, ко-
хання, вірність, хоч і з присмаком
осені. Гастрольний тур охоплює сім
міст — Київ, Дніпро, Запоріжжя,
Кривий Ріг, Миколаїв, Одесу, Херсон
і дає змогу не тільки насолодитися
грою акторів давно знайомій з ними
публіці, а й долучитися до їхніх ша-
нувальників молодим українським
глядачам. За першими відгуками,
так і сталося. 

Юрій РОМАНЧУК
для «Урядового кур’єра»,

Лісабон — Київ

«Ештадіу да Луш» —
одна з найкрасиві-

ших футбольних арен Ста-
рого Світу. Не випадково са-
ме на цьому стадіоні прохо-
див фінальний матч чемпіо-
нату Європи-2004 між збір-
ними Португалії та Греції.
На полі «Стадіону світла»,
як перекладається з порту-
гальської назва величної
споруди в центрі Лісабона,
два роки тому відбулася і
вирішальна гра Кубка євро-
пейських чемпіонів між іс-
панськими клубами «Реал»
та «Атлетико» (4:1).

Як відомо, керівники 
УЄФА вирішили, що фінал
найпрестижнішого клубного
турніру Європи 2018 року
прийматиме київський
«Олімпійський». Нині немає
жодного сенсу загадувати,
кого із грандів континенталь-
ного футболу побачимо в ук-

раїнській столиці за два роки.
І можна стверджувати напев-
но, що з нинішньою чемпіон-
ською лігою київське «Дина-
мо» вже розпрощалося. 

Звинувачувати в цьому
чинні чемпіони країни мо-
жуть лише себе. Євген Хаче-
ріді забив м’ячі у власні воро-
та, Домагой Віда не міг поро-
зумітися з воротарем Арту-
ром Рудьком. За тиждень
уже на євроарені захисник
збірної Хорватії, який у Ліса-
боні з капітанською пов’яз-
кою вивів партнерів на поле,
на рівному місці заробив пе-
нальті у власні ворота. Нато-
мість кращий бомбардир клу-
бу Жуніор Мораес бездарно
виконав суддівський вирок:
програв дуель нервів, проби-
ваючи з одинадцятиметрової
позначки.

Перелічувати всі гучні ля-
пи лідерів столичного клубу
можна було б ще дуже довго.
Тому важко списати всі нега-
разди нинішньої футбольної
осені на травми, які вивели з

ладу Андрія Ярмоленка, Де-
ниса Гармаша та бразиль-
ського легіонера Даніло Сіл-
ву.

— На жаль, ми починаємо
грати по-справжньому тільки
тоді, коли пропускаємо м’яч у
власні ворота,  — змушений
був визнати після фінального
свистка наставник киян Сер-
гій Ребров. — Нашим моло-
дим гравцям непросто впер-
ше грати на такому високому
рівні. А інших футболістів у
нас зараз немає.

Максимально стисло під-
бив підсумок ключового по-
єдинку групового турніру
Сергій Рибалка.

— Це був наш останній
шанс змінити ситуацію в гру-
пі В, однак не склалося, —
зізнався півзахисник біло-
блакитних, який наприкінці
сезону має вкрай неперекон-
ливий вигляд.

За два тури до закінчення
групового турніру чотири ко-
манди вже забронювали собі
місце у плей-оф нинішнього

розіграшу Ліги чемпіонів. Це
англійський «Арсенал», іс-
панський «Атлетико», ні-
мецька «Баварія» та фран-
цузький «ПСЖ».

Із такою грою 
далеко не зайдеш
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. Третя поразка в чотирьох матчах
фактично перекреслює шанси «Динамо» на єврокубкову весну

Писанки надихатимуть
пацієнтів на життєві
роздуми, даватимуть
впевненість і надію,
нагадуватимуть: треба
жити і творити добро.

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів, 

груповий турнір, 4 тур
Бенфіка (Португалія) — 
Динамо (Україна) — 1:0
Гол: Сальвіо (45+2 пен.)
Бешикташ (Туреччина) — 
Наполі (Італія) — 1:1
Голи: Куарежма (78, пен.) — 
Гамшик (82)

Турнірна таблиця
Група В
� � � � � � � І� В Н П М � О

Наполі � � � 4 2� 1� 1 9-7 � 7     
Бенфіка � � � 4 2� 1� 1 6-5 � 7    
Бешикташ� � 4 1� 3� 0 6-5 � 6    
Динамо � � � 4 0� 1� 3 2-6 � 1  

5 тур, 23 листопада
Наполі (Італія) — 
Динамо (Україна)
Бешикташ (Туреччина) — 
Бенфіка (Португалія)

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Майже 300
українців та італійців днями
влаштували благодійне свято
«Стрілецька ватра» в «Україн-
ському селі» в Римі. Його органі-
затори оргкомітет «Євромайдан-
Рим» та Конгрес українців Італії
зазначають, що захід був присвя-
чений річниці Листопадового чи-

ну і проголошення Західно-Укра-
їнської Народної Республіки. 

«Учасники акції мали змогу
пригадати події Листопадового
чину 1918 року. Сценізовані об-
рази українських січових стріль-
ців разом з вояками АТО нагада-
ли про цю славну сторінку в істо-
рії України й ще раз підтвердили
тяглість поколінь українців у бо-
ротьбі за Українську Самостійну
Соборну Державу», — написав

на своїй сторінці у Facebook спів-
засновник оргкомітету «Євро-
майдан-Рим» Олесь Городець-
кий.

На святі лунали стрілецькі піс-
ні, поезії. Окрасою  став виступ
українських діток зі школи
«Престиж» (художній керівник
колективу Марія Герман). Усі ма-
ли змогу покуштувати стрілець-
кої рибної юшки, а найменші
учасники свята пригощали млин-

цями. Після офіційної частини бу-
ла весела галицька забава з по-
льками, вальсами та коломийка-
ми. На завершення свята запа-
лили «Стрілецьку ватру». 

Та  головне — на «Стрілецькій
ватрі» було зібрано 2000 євро на
придбання автомобіля для до-
бровольчого батальйону ОУН,
який нині боронить Україну на
сході, повідомляє медіа-портал
української діаспори.

На «Стрілецькій ватрі» 
зібрали на авто для воїнів
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