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Броня міцна, а книги також зброя!
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРЕДНІЙ КРАЙ. Засновник української книгарні у прифронтовому Бахмуті 
переконаний, що вона на Донбасі нині важливіша за танки

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Він ще раніше розумів, що від-
стояти український Донбас 

вдасться не тільки завдяки гар-
матам чи АКМам, а й завдяки 
українській книжці. А потім став-

ся випадок, який підтвердив пра-
воту цієї думки. Його бойовий по-
братим із Полтавщини Антон Це-
дік з позивним «Еней», коли йшов 
у свій останній бій в Іловайському 
котлі, окрім зброї та боєприпасів, 
взяв із собою ще й книжку. Тяж-
ко переживаючи загибель дру-

га, він досі виношує намір звести 
монумент українському солдату 
з книжкою в руках. Та це, схоже, 
у майбутньому. А поки що запо-
чаткував і утримує у прифронто-
вому Бахмуті «Дім книги», пропо-
нуючи місцевим жителям укра-
їнські книжкові видання та пре-

су. І, не зупиняючись на досягну-
тому, тепер намагається створи-
ти мережу таких закладів, серед 
яких — найбільша опорна крам-
ниця «Еней». Таким, на його дум-
ку, буде найкращий пам’ятник 
загиблому воїну, а також солід-
не зміцнення інформаційного та 

культурного фронтів. Тим біль-
ше, що колишній офіцер-тан-
кіст Володимир Дериведмідь не 
для красного слівця обрав гаслом 
для своєї крамниці в Бах-
муті промовисті слова: «Дім 
книги» — важливіший за 20 
танків на Донбасі». 

Генсек НАТО про сталість принципів Альянсу в умовах 
ймовірної зміни зовнішньої політики США 
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Київ очікує 
ключі від конкурсу 

«ЄВРОБАЧЕННЯ-2017». Першою офіційною подією «Євро-
бачення-2017» стане урочиста передача ключів. Церемонію у 
прямій трансляції дивитимуться 200 мільйонів телеглядачів у 
всіх країнах, на які транслюватимуть конкурс. Очікують цього 
наприкінці січня, коли Стокгольм, де відбулося цьогорічне дій-
ство, передаватиме ключі Київському міському голові Віталію 
Кличку. Таку інформацію оприлюднив на брифінгу заступник 
голови КМДА Олексій Резніков.

Уже визначено місце проведення самої події, яким стане 
Міжнародний виставковий центр, і розміщення на його терито-
рії прес-центру, повідомляє Укрінформ. Інші локації — де відбу-
дуться церемонії урочистого відкриття та закриття, розміщен-
ня Євромістечка та Євроклабу — ще не визначено. Остаточне 
рішення ухвалюватиме Європейська мовна спілка.

В усьому іншому столиця повністю готова до проведення 
конкурсу, включно з дотриманням усіх норм і вимог безпеки. 
Тож зауважень до організації у європейських колег не було. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:

ЦИФРА ДНЯ

10,4 млрд доларів
становив експорт аграрної продукції 

за 9 місяців року. Це 40,2% усього 
експорту держави 

«Ми ніколи 
не приймемо порушення 

територіальної 
цілісності й 

суверенітету України. 
І це причина того, 

що ми так реагуємо на 
російську агресію 

проти неї».

Не Європою єдиною

Б’ЄМО НА СПОЛОХ

Спритні  
ділки 
гріють руки 
на довірливих 
фермерах

Як вінницький «Ягуар» 
зламав хребет проявам 
сепаратизму в Харкові, 
зберігши територіальну 
цілісність країни

МужНІСТь

ПЕРСПЕКТИВА. Україна як виробник сільгосппродукції 
має сповна використати експортні можливості, 
які надають ринки Азійського континенту

Для успішної міжнародної торгівлі важливо враховувати особливості кожної країни  
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документи

оголошення про проведення аукціону №35-УМвБ з продажу скрапленого газу на базі
Прат «УМвБ»

23.11.2016 р. о 14-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»
відбудеться аукціон  №35-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно з постановою 
КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Адвокатське об’єднання 
«Адвокатська компанія 

«КЕРЕЗЬ, ЩУКІН ТА СОТКІЛАВА» 
(ідентифікаційний код 25959979)

Повідомляє, що Загальні збори членів об’єднання відбу-
дуться 25 листопада 2016  року об  11-00 годині за адресою:
04070, місто Київ, Контрактова площа, 10 літ.А, зал перего-
ворів, 5 поверх. 

Реєстрація членів об’єднання та/або представників відбу-
деться з 10-45 до 11-00 в день та за місцем проведення за-
гальних зборів.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення за-

гальних зборів: обрання робочих органів (голова зборів, сек-
ретар зборів).

2. Звіт директора Об’єднання про результати діяльності
у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту. 

3. При зміни в складі органів управління - переобрання
директора Об’єднання. 

4. Про зміні назви Об’єднання.
5. Про зміну складу учасників Об’єднання.
6. Про затвердження статуту Об’єднання в новій редакції.  
Для участі в загальних зборах члени Об’єднання повинні

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а
представники, крім того, довіреність на представництво ін-
тересів  та голосування на загальних зборах.

Члени об’єднання: Керезь І.М., Пузік Ю.О. 

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянина Граждана Івана Івановича, що
він викликається в судове засідання як відповідач в
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Київобленерго» в особі Таращанського район-
ного підрозділу до Граждана Івана Івановича про
стягнення заборгованості внаслідок порушення пра-
вил користування електричною енергією для насе-
лення. Судове засідання відбудеться 18 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. в залі суду за адресою: 
м. Тараща Київської області, вул. В. Сікевича, 75. В
разі неявки, справа буде розглянута без Вашої
участі. Суддя Василенко О.М.

ПовІстКа ПРо вИКлИК ПІДоЗРЮваноГо
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Звонарьов Іван Іванович, 10.08.1971

р.н., на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КК України, вам
необхідно з’явитися з 17.11 по 24.11.2016 до СУ ГУНП 
у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Театральна, 10)
для проведення за вашою участю слідчих дій у кримі-
нальному провадженні № 12013010060000452 за ч. 5 ст.
191 КК України – вручення повідомлення про підозру,
допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслі-
дування та відкриття вам матеріалів кримінального про-
вадження, відповідно до вимог ст. ст. 42, 46, 47, 54, 290,
291 КПК України.

Фастівський міськрайонний суд Київської області
(м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 20, суддя Буй-
мова л.П.) викликає в якості відповідача Кондратик
Оксану Адамівну, яка зареєстрована: Рівненська
обл., Дубровинський р-н, с. Селець, вул. Шевченка,
буд. 47, по цивільній справі №2/381/1379/16 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кондратик Оксани
Адамівни про звернення стягнення, розгляд вище-
зазначеної справи переназначено до судового роз-
гляду на 24 листопада 2016 року на 09-00 годин. У
разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за відсутності відповідачки на підставі наявних
у справі доказів.

Оголошення про продаж 
частки статутного капіталу

товариство з обмеженою відповідальністю «ЕлЕсГо»
(ЄДРПОУ 31841722, дата державної реєстрації 14.01.2002);

товариство з обмеженою відповідальністю «КРона-К»
(ЄДРПОУ 25288485, дата державної реєстрації 18.12.1997);

товариство з обмеженою відповідальністю «твІнс-К»
(ЄДРПОУ 32855390, дата державної реєстрації 03.02.2004);

товариство з обмеженою відповідальністю «ХДМ»
(ЄДРПОУ 31841628, дата державної реєстрації 29.12.2001);

повідомляють про продаж 100% 
частки статутного капіталу.

За інформацією звертатись за тел. +38(068)127-91-07.

Бориспільський міськрайонний суд Київської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи
№359/559/16-ц, 2/359/1680/2016 за позовом ПАТ
Банк «Фінанси та Кредит» до Матер Віктора Леоні-
довича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, викликає в судове засідання на 12.30 —
30.11.2016 р. в якості відповідача — Матер Віктора
Леонідовича, 06.03.1956 р. н., до Бориспільського
міськрайонного суду Київської області за адресою:
Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, зал с/з №10. У випадку неявки відповідача буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Втрачені наступні документи:
Диплом яхтового капітана №14/2009, Свідоцтво

на право управління судном №023/2012 на ім’я Мов-
чана Івана Анатолійовича, 

вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 23.11.2016 р. 
о 09-30 год. розглядає кримінальну справу за обвинувачен-
ням Грошевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’яз-
ковою. 

Суддя Літовка В.В.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу        

((зз ППДДВВ))**,, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн       

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1
ПАТ 

"Укрнафта"
Качанівський 

ГПЗ
20,00 60 15 651,88 313 037,60 1 200,00 18 782 256,00

автотранспортом: EXW  -  Качанівське          
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва  листопада-грудня 
2016 р.Термін відвантаження  ІІІ декада 
листопада - І декада грудня 2016 р.

2
ПАТ 

"Укрнафта"
Качанівський 

ГПЗ
20,0 100 15 629,10 312 582,00 2 000,00 31 258 200,00

автотранспортом: EXW  -  Качанівське               
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва  листопада-грудня 
2016 р.Термін відвантаження  ІІІ декада 
листопада - І декада грудня 2016 р.

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

біржа", що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014 р., 
ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 22.11.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. 

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

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"

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

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

3 200

50 040 456,00

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 792
Київ

Про затвердження Порядку розподілу коштів
від використання (реалізації) 

частини виробленої  продукції, 
що залишається у власності держави  

відповідно до угод про розподіл продукції,
та/або коштів у вигляді грошового 

еквівалента такої державної частини продукції 
між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр

розташована на території кількох 
адміністративно-територіальних одиниць

Відповідно до пункту 42 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України
Кабінет Міністрів України Постановляє:

Затвердити Порядок розподілу коштів від використання (реалізації) частини
виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод
про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої дер-
жавної частини продукції між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр розта-
шована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, що
додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 792

ПоРяДоК
розподілу коштів від використання (реалізації) частини виробленої

продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про
розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої
державної частини продукції між місцевими бюджетами, якщо ділянка

надр розташована на території кількох  адміністративно-територіальних
одиниць

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів від використання (реалі-
зації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави від-
повідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового
еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини
продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і ви-
ключної (морської) економічної зони України) (далі — надходження за кодом
21090000) між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр розташована на тери-
торії кількох адміністративно-територіальних одиниць.

2. Розподіл надходжень за кодом 21090000 між місцевими бюджетами здійс-
нюється органом, що контролює справляння таких надходжень, визначеним Ка-
бінетом Міністрів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
16 лютого 2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, плате-
жів та інших доходів бюджету» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 508;
2015 р., № 100, cт. 3441).

3. Держгеонадра після надання спеціального дозволу на користування на-
драми на умовах угод про розподіл продукції або внесення до нього змін,
пов’язаних із завершенням етапів пошукових і розвідувальних робіт, надає ор-
гану, що контролює справляння надходжень за кодом 21090000, відомості (геог-
рафічні координати, області, райони, села, селища, міста) про ділянки надр, на
яких виробляється (видобувається) продукція, що підлягає розподілу між дер-
жавою та інвесторами (далі — ділянки розробки). 

4. Органи місцевого самоврядування, на території яких розташовані ділянки
розробки, на запит органу, що контролює справляння надходжень за кодом
21090000, надсилають інформацію про чисельність населення, яке постійно про-
живає у межах ділянок розробки на території відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці (області, району, села, селища, міста), підтверджену органом
Держстату на останню звітну дату.

5. Розподіл надходжень за кодом 21090000 між місцевими бюджетами за
кожною адміністративно-територіальною одиницею визначається за такою фор-
мулою:

Sik = S0 x Вx Nikx К∑N,
де Sik — обсяг надходжень за кодом 21090000, який перераховується до бюд-

жету і-тої адміністративно-територіальної одиниці k-того типу (області, району,
села, селища, міста);

S0 — загальний обсяг надходжень за кодом 21090000;
В — відсоток співвідношення розподілу надходжень за кодом 21090000 між

місцевими бюджетами, визначений пунктом 42 частини першої статті 71 Бюд-
жетного кодексу України, який становить для обласного бюджету — 5, район-
ного — 3,5, сільського, селищного або міського бюджету — 1,5;

Nik — чисельність населення, яке постійно проживає у межах ділянок роз-
робки на території і-тої адміністративно-територіальної одиниці k-того типу (об-
ласті, району, села, селища, міста);

К∑N — коефіцієнт коригування, який залежить від загальної чисельності на-
селення, яке постійно проживає у межах ділянок розробки на території  усіх ад-
міністративно-територіальних одиниць k-того типу (областей, районів, сіл,
селищ, міст).

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 листопада 2016 р. № 802-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2016 рік
з реалізації національної стратегії сприяння

розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016—2020 роки

1. Затвердити план заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії спри-
яння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки, що до-
дається.

2. Міністерству юстиції разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства і Міністерством мо-
лоді та спорту подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
визначення в системі центральних органів виконавчої влади органу, уповноваженого
координувати виконання заходів з питань сприяння розвитку громадянського сус-
пільства.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити
інформування до 10 січня 2017 р. Кабінету Міністрів України про виконання за-
твердженого цим розпорядженням плану заходів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2016 р. № 802-р

План ЗаХоДІв
на 2016 рік з реалізації національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки
Створення сприятливих умов для формування та 
розвитку інститутів громадянського суспільства

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону Ук-
раїни «Про органи самоорганізації населення» (реєстраційний номер 2466).

Мінрегіон, Мін’юст.
До прийняття Закону.

2. Розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проект закону про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення проце-
дури реєстрації релігійних організацій.

Мінкультури, Мін’юст. 
Грудень.

3. Провести за участю інститутів громадянського суспільства заходи з метою
роз’яснення органам виконавчої влади процедури проведення конкурсу з визна-
чення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського сус-
пільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Мінмолодьспорт, Мінфін.
Листопад.

4. Створити та розмістити міжрегіональні ресурсно-комунікаційні платформи
правової допомоги у мм. Дніпрі, Львові, Києві, Одесі, Харкові для підвищення
рівня громадянської освіти населення з питань захисту своїх прав.

Мін’юст, Координаційний центр 
з надання правової допомоги.
Грудень.

5. Провести дослідження кращих міжнародних практик та методик з питань
статистичного обліку інститутів громадянського суспільства з метою удоскона-
лення діючої системи статистичної звітності.

Держстат.
Грудень.

6. Підготувати за участю інститутів громадянського суспільства та подати Ка-
бінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації» та до Бюджетного кодексу Ук-

раїни з метою передбачення можливості для участі благодійних організацій у
конкурсах з визначення програм (проектів, заходів) інститутів громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Мінсоцполітики, Мінфін, 
Мінкультури, Мін’юст, 
Мінмолодьспорт.
Грудень.

7. Забезпечити розроблення щорічної доповіді про стан розвитку громадян-
ського суспільства в Україні.

Національний інститут 
стратегічних досліджень 
(за згодою).
Листопад.

8. Забезпечити роботу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних
організацій, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 чер-
вня 2008 р. № 571.

Мінкультури.
Листопад.

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, 
регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

9. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів Ук-
раїни:

Про місцевий референдум (реєстраційний номер 2145а-2).
Мін’юст.
До прийняття Закону;

Про гарантії свободи мирних зібрань (реєстраційний номер 3587).
Мін’юст.
До прийняття Закону; 

Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем
проживання (реєстраційний номер 2467).

Мін’юст.
До прийняття Закону.

Стимулювання участі інститутів громадянського 
суспільства в соціально-економічному розвитку України

10. Провести дослідження кращих практик взаємодії бізнесу та інститутів гро-
мадянського суспільства, підготувати та подати Кабінетові Міністрів України про-
позиції стосовно внесення до законодавчих актів змін щодо визначення
механізмів державної підтримки соціальної відповідальності бізнесу.

Мінекономрозвитку, 
Мінсоцполітики, Мінфін.
Грудень.

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці
11. Сприяти міжсекторальній співпраці для запобігання і протидії шахрайству

та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги, посилення юри-
дичної відповідальності за нецільове використання благодійної допомоги шля-
хом:

розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проекту закону стосовно внесення змін до законодавчих актів щодо визначення
змісту злочину в разі здійснення шахрайських дій під час провадження благодійної
діяльності, а також передбачення адміністративної та кримінальної відповідаль-
ності за такі дії.

МВС. 
Грудень;

проведення із залученням благодійних організацій заходів для поліцейських
з метою роз’яснення вимог законодавства щодо публічного збору благодійних
пожертв та вироблення рекомендацій щодо дій поліції, спрямованих на запобі-
гання шахрайству в зазначеній сфері на вулицях, площах, у парках, скверах, на
стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних
місцях.

Національна поліція. 
Грудень.

12. Сприяти утворенню бюро правової допомоги як структурних підрозділів
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в районах
та містах обласного значення.

Мін’юст, Координаційний центр 
з надання правової допомоги.
Грудень.

13. Забезпечити проведення широкомасштабної інформаційної кампанії щодо
обов’язку органів місцевого самоврядування сприяти доступу громадян до без-
оплатної первинної правової допомоги.

Мін’юст, Координаційний центр 
з надання правової допомоги.
Грудень.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/7627/16-ц,
2/219/3709/2016 за позовною заявою Органу опіки та піклування Артемівської районної
державної адміністрації Донецької області до Шаталової Катерини Юріївни, Філоненка
Віталія Вікторовича, Філоненко Людмили Петрівни про відібрання малолітньої дитини
від матері з подальшим позбавленням батьківських прав та стягнення аліментів на ут-
римання малолітньої дитини, та відібрання малолітньої  дитини від інших осіб, з якими
вона проживає.

Відповідачі по справі Шаталова Катерина Юріївна, Філоненко Віталій Вікторович,
Філоненко Людмила Петрівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька обл., Бахутський р-н, м. Сіверськ, вул. Вишнева, буд. 48) викликаються 24 лис-
топада 2016 року на 11 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Конопленко О.С.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального
досудового розслідування. 

Підозрюваний Рудік Павло Миколайович, 29.04.1965 р.н., відпо-
відно до вимог ст.314 КПК України викликається о 15:00 22 листопада
2016 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської області
за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а,
для проведення підготовчого судового засідання у провадженні №1-
кп/628/336/16 р. справа №628/3745/16-к. Поважні причини неприбуття
особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Головуючий суддя Волчек О.О.

ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ ВОРОТНЯК!
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМО

МЕДИКА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35663369) в особі Генерального
директора Бойченка Олега Сергійовича повідомляє Вас про скликання по-
зачергових Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА», які відбудуться 05 грудня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин за адресою: 02094, місто Київ, вулиця Миколи Лебе-
дєва, будинок 6, офіс 12.

Реєстрація учасників загальних зборів — з 9:50 до 10:00 год.
Порядок денний позачергових загальних зборів учасників:

1. Звіт Генерального директора Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА» про результати роботи.

2. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА»

3. Про виключення Воротняк Тараса Володимировича зі складу Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА»

4. Про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА»

5. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЕМО МЕДИКА УКРАЇНА» в новій редакції.

6. Про уповноваження осіб від імені Товариства на проведення державної
реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в усіх необхідних органах
влади та управління.

Додаткова інформація:
Для участі у Загальних зборах Вам необхідно мати при собі документ,

що посвідчує особу Учасника, для представників — доручення, оформлене
згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/3789/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію Кадирова Владислава Володимировича до Мозолевського Євге-
нія Євгенійовича, Мозолевської Тетяни Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачі у справі — Мозолевський Євгеній Євгенійович, 22.11.1985 р.н.,
Мозолевська Тетяна Миколаївна, 20.07.1984 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації яких: м. Макіївка Донецької області, вул. Лугова, буд.27, викликаються
до суду на 24 листопада 2016 року о 08-30 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання Іванову Марію Іллівну (останнє місце прожи-
вання: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пров. Сагайдачного,
4) для розгляду цивільної справи за позовом Лернера Абрама Лазаре-
вича до Іванової Марії Іллівни, Могилів-Подільської міської ради Він-
ницької області про скасування рішення, визнання недійсним та
скасування державного акта про право власності на земельну ділянку.

Судове засідання призначено на 02.12.2016 на 10 годину 30 хвилин
в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької
області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Са-
гайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Іванової М.І. в судове засідання позовна заява буде
розглянута за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гурського О.А. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/4622/16-ц — Гурський Олександр Анатолійович, 16.09.1972 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ткаченка,
45/6, викликається у судове засідання на 08-30 год. 22 листопада 2016 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Ковальчука
Олександра Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Київ,
вул. Бориспільська, 3-А, кв. 301 в судове засідання, яке відбудеться 09 грудня
2016 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для
участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України до Ковальчука Олександра Олександровича
про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхо-
вого відшкодування.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-

леним про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя В.В. Даниленко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Лазарева С.В., Лазарєвої
І.А. про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі Лазарев Сергій Володимирович, 25.01.1970 р.н., Лазарєва Ірина
Анатоліївна, 24.10.1974 р.н., останнє місце реєстрації яких: Донецька область,
м. Харцизьк, пров. Мічурінська, 18/14, викликаються на 23.11.2016 року о
08.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їх відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Ночкін Олег Геннадійович та Ночкіна Світлана Володимирівна, ос-
таннє відоме місцезнаходження яких: вул. Суворова, буд. 22, м. Горо-
док Хмельницької області, викликаються до Городоцького районного
суду Хмельницької області (Хмельницька область, м. Городок, вул.
Шевченка, 48) як відповідачі на 13 год. 00 хв. 24 листопада 2016 року
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Ночкіна Олега Геннадійовича, Ночкіної Світлани Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі тих доказів, які є у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю.К.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по справі № 409/2284/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Яворського Леоніда Миколайовича, Яворської Олени Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.11.2016 року о 08.00 год. (резервна дата
на 05.12.2016 року о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Яворський Леонід Миколайович, останнє місце
реєстрації: вул. Пархоменко, буд. 18, кв. 11, смт Білоріченський, Лутугинський
район Луганської області;

Яворська Олена Василівна, останнє місце реєстрації: вул. Кірова, буд. 7, 
с. Врубівський, Лутугинський район Луганської області.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповідача Парулаву Мамуку Мі-
лоровича (останнє відоме місце проживання: м. Київ, бульвар І. Лепсе,
57/38, кв. 44) у судове засідання, що відбудеться 28 листопада 2016 року
об 11 год. 00 хв. у справі за апеляційною скаргою позивача Закритого ак-
ціонерного товариства «Київ-Агротранс» на рішення Голосіївського район-
ного суду м. Києва від 12 вересня 2016 року по справі за позовом Закритого
акціонерного товариства «Київ-Агротранс» до Парулави Мамуки Мілоро-
вича, треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Копійка Віктор Вікторович, Заічко Олена Олегівна про витребування
майна з чужого незаконного володіння та визнання права власності.

В разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А.

Суддя О.В. Борисова

Апеляційний суд міста Києва викликає Карапетяна Маргара Смбатовича,
відомою адресою якого є: вул. Чапаєва, буд. 13, с. Рудня, Броварський
район Київської області, 07430, у судове засідання як відповідача в справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИ-
ВАТБАНК» до Щербатенко Галини Петрівни, Щербатенка Володимира Ілліча,
Карапетяна Маргара Смбатовича про стягнення заборгованості, в якій ого-
лошено перерву розглядом на 15 годину 15 хвилин 23 листопада 2016 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а,
Апеляційний суд міста Києва. Головуючий суддя Слюсар Т.А.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду або неповідомлення

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

Суддя Слюсар Т.А.

Хорошилов Олександр Юрійович, 03.08.1979 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Черняховського, 2, Хорошилова Марина
Євгенівна, 11.06.1978 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Зугрес, вул. Калініна, 1/9, Хорошилов Юрій Павлович, 30.04.1954 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Черняховського, 2,
викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як від-
повідачі по цивільній справі № 227/4266/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT
«Дельта Банк» Кадирова В.В. до Хорошилова Олександра Юрійовича, Хорошилової
Марини Євгенівни, Хорошилова Юрія Павловича, третя особа: Національний банк
України про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 18.11.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А. У разі неявки відповідача до суду, справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Mapiуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Чехова Євгена Олександровича до Чехової Тетяни Анатоліївни про змен-
шення розміру аліментів.

Відповідач:
Чехова Тетяна Анатоліївна, 11.02.1983 року народження, що зареєстрована

за адресою: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 96, 
кв. 32, викликається для участі у розгляді справи, що відбудеться 01 грудня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10,16.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Шатілова Л.Г.

ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ ВОРОТНЯК!
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМО

МЕДИКА ДИСТРИБ’ЮШН» (код ЄДРПОУ 37429022) в особі ди-
ректора Бойченка Олега Сергійовича повідомляє Вас про скликання поза-
чергових Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА ДИСТРИБ’ЮШН», які відбудуться 
05 грудня 2016 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 02094, місто Київ,
вулиця Миколи Лебедєва, будинок 6, офіс 12.

Реєстрація учасників загальних зборів — з 10:50 до 11:00 год.
Порядок денний позачергових Загальних зборів  учасників:

1. Звіт директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕМО МЕ-
ДИКА ДИСТРИБ’ЮШН» про результати роботи.

2. Про збільшення  розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА ДИСТРИБ’ЮШН»

3. Про виключення Воротняк Тараса Володимировича зі складу Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА ДИС-
ТРИБ’ЮШН»

4. Про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ГЕМО МЕДИКА ДИСТРИБ’ЮШН»

5. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЕМО МЕДИКА ДИСТРИБ’ЮШН» в новій редакції.

6. Про уповноваження осіб від імені Товариства на проведення державної
реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в усіх необхідних органах
влади та управління.

Додаткова інформація:
Для участі у Загальних зборах Вам  необхідно мати при собі документ,

що посвідчує особу Учасника,  для представників — доручення, оформлене
згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ ВОРОТНЯК!
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕМО МЕ-

ДИКА СОЛУШЕНС» (код ЄДРПОУ 37231071) в особі директора
Бойченка Олега Сергійовича повідомляє Вас про скликання позачергових
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЕМО МЕДИКА СОЛУШЕНС», які відбудуться 05 грудня 2016 року о 12
годині 00 хвилин за адресою: 02094, місто Київ, вулиця Миколи Лебе-
дєва, будинок 6, офіс 12.

Реєстрація учасників загальних зборів — з 11:50 до 12:00 год.
Порядок денний позачергових Загальних зборів учасників:

1. Звіт директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕМО
МЕДИКА СОЛУШЕНС» про результати роботи.

2. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА СОЛУШЕНС»

3. Про виключення Воротняк Тараса Володимировича зі складу Учас-
ників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕМО МЕДИКА СОЛУ-
ШЕНС»

4. Про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ГЕМО МЕДИКА СОЛУШЕНС»

5. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГЕМО МЕДИКА СОЛУШЕНС» в новій редакції.

6. Про уповноваження осіб від імені Товариства на проведення дер-
жавної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в усіх необхідних
органах влади та управління.

Додаткова інформація:
Для участі у Загальних зборах Вам необхідно мати при собі документ,

що посвідчує особу Учасника, для представників — доручення, офор-
млене згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціаль-
них дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу третього
пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання
спеціальних дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр
приймається від претендентів Державною службою геології та надр України
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 19 грудня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/8852/16-ц,
2/219/4195/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Кислого Анатолія Вікторовича, Кислої Світлани Тимофіївни про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту.

Відповідачі по справі Кислий Анатолій Вікторович (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобе-
режна (раніше Леніна), буд. 66) та Кисла Світлана Тимофіївна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул.
Бажова,буд. 2, кв. 1) викликаються 25 листопада 2016 року на 08 годину 30
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Князев Олександр Віталійович, 12.02.1983 р.н., що мешкає
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, 41/2, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 21.11.2016,
22.11.2016 р., 23.11.16 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до першого
слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для проведення за Вашою
участю слідчих дій у кримінальному провадженні № 42016050000000797 за
ч.1 ст.258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підозру,  пові-
домлення про зміну підозри, допиту у якості підозрюваного, закінчення до-
судового розслідування та відкриття Вам матеріалів кримінального
провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК Ук-
раїни.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає цивільну справу
за позовом Демитренко Ніни Микитівни до Демитренка Євгенія Ігоровича,
третя особа: Білицька міська рада, про позбавлення права користування жит-
ловим приміщенням.

Відповідач Демитренко Євгеній Ігорович, 04.09.1989 року народження, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Добропілля, вул. Горького, 22/2,
викликається на 23.11.2016 року о 13.30 год. до Добропільського міськра -
йонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

 
 
№ п/п Об’єкт надрокористування Початкова  

ціна продажу 
дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта користування Вид корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце 
розташування 

1 2 3 4 5 6 
1 ділянка кар’єру «Північний» геологічне 

вивчення 
пісок Київська обл., 

Броварський р-н 
191,88 

2 ділянка Мишківська геологічне 
вивчення 

пісок Тернопільська обл., 
Заліщицький р-н 

8,53 

3 Грабівське родовище  
ділянки Гребінників яр, Нова 

видобування вапняк Одеська обл., 
Кодимський р-н 

2251,2 

4 Головчинська ділянка  
(площа № 1, площа № 2) 

геологічне 
вивчення 

пісок Тернопільська обл., 
Заліщицький р-н 

6,7 
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд

Донецької області (суддя О.О. Наумик)
викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 02 грудня 2016 року за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157,
корп. 2, каб. 19, як відповідачів по справі
за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приват
Банк» про стягнення заборгованості:

Козлітіну Анастасію Олегівну,
07.04.1994 р.н., останнє місце прожи-
вання: 85007, Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Фрунзе, 8 о 10.15 год.;

Чмульова Володимира Анатолійовича,
09.06.1983 р.н., останнє місце прожи-
вання: 85180, Донецька область, Костян-
тинівський р-н, с. Тарасівка, вул.
Московська, 20 о 10.00 год.; 

Коваленко Олену Олександрівну,
17.06.1986 р.н., останнє місце прожи-
вання: 85102, Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. Мінська, 277 о 10.30 год.
Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази на їх
підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за їх від-
сутності.

Суддя О.О. Наумик

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає кримінальне
провадження № 234/18437/15-к (провадження
№ 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Бара-
баша Юрія Дмитровича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4
ст.28, ч.2 ст.364, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст.366, ч. 3
ст.28, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3
ст.28, ч.4 ст.358 КК України, Мальованого Ро-
мана Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні
злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366,
ч.2 ст.27, ч. 3 ст.358, ч.4 ст.358, ч. 1 ст.255, ч.2
ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.27,
ч. 1 ст.366, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366, ч. 3
ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.28, ч.4 ст.358 КК Ук-
раїни, Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваче-
ного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 3 ст.28,
ч.2 ст.27, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.27, ч.2
ст.366, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.28, ч.4
ст.358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н.,

який проживає за адресою: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Одеська, буд. 30;

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н.,
який проживає за адресою: Донецька область,
Старобешівський район, с. Новий світ, вул. Ро-
манової, буд. 3, кв.68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989
р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк,
вул. Університетська буд. 63, кв. 96, на
24.11.2016 року о 13-30 год. до суду, каб. №23,
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Малиновський районний суд м. Одеси
викликає Березюка Володимира Степано-
вича у судове засідання по цивільній
справі за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Березюка Володимира Степановича
про стягнення заборгованості, яке при-
значене до слухання на 29 листопада
2016 року о 12 год. 00 хв. у каб. № 213
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса,
1-а.

У разі неявки у судове засідання без
поважних причин, розгляд справи буде
проведено за вашої відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Сегеда О.М.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Насоло-
діна Євгена Віталійовича про стягнення за-
боргованості, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Ок-
тябрьський, буд. 14, кв. 88, викликається
на 01 грудня 2016 року о 09.45 годині до
суду, каб. №7, для участі у розгляді справи
по суті (№ 2/234/5731/16).

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Переверзева Л.І.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу № 233/4593/16-ц за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Поддуєва С.В.
про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Поддуєв Сергій Васильович, 20.07.1964
р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Котовського,
буд. 34, викликається до суду на 13 год. 45 хв.
21 листопада 2016 року (корп. № 2, каб. № 21)
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Поддуєву С.В. пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області 29.12.2015 року ухва-
лив рішення по цивільній справі ЄУ
№ 420/2355/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРАВЕКС-БАНК» до Суравцева Мак-
сима Анатолійовича про стягнення кре-
дитної заборгованості.

Відповідачу роз’яснюються вимоги
ст. 228 ЦПК України: заочне рішення
може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відпові-
дача. Заява про перегляд заочного рі-
шення може бути подана протягом
десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Ю.О. Бондар

Красноармійський міськрайонний суд
Донецької області (85302, м. Покровськ,
вул. Європейська, 20) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості.

Відповідачі: Власов Володимир Георгі-
йович, Власов Роман Володимирович ви-
кликаються на 01 грудня 2016 року о
14.20 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хмельова C.M.

ПАТ КБ «Приватбанк» повідомляє Лак-
тіонова Олександра Олександровича, Лак-
тіонову Любов Дмитрівну, Лактіонова
Олександра Сергійовича, що у зв’язку з по-
рушенням зобов’язань за кредитним дого-
вором № ZPM0G40000006877 від
14.04.2008 р. та відповідно пункту 4 Дого-
вору іпотеки № ZPM0G40000006877 від
14.04.2008 р. та статті 38 Закону України
«Про іпотеку» № 898-IV від 05.06.2003 року,
ПАТ КБ «Приватбанк» має намір в рахунок
погашення заборгованості за кредитним
договором укласти договір купівлі-продажу
предмету іпотеки, а саме квартири, що зна-
ходиться за адресою: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Університетська (Свер-
длова), буд. 39, кв. 46.

Сосновських Світлана Олександрівна,
25.12.1980 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Ака-
деміка Корольова, 9Б, кв. 170,
викликається до Святошинського район-
ного суду м. Києва як відповідачка в ци-
вільній справі за позовом Хорошилова
Андрія Юрійовича до Сосновських Світ-
лани Олександрівни про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться о 10
годині 20 хвилин 01.12.2016 року в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жи-
лянська, 142, зал 7. У разі неявки
відповідачки до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Бабкіна Єгора Геннадійовича
як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/1111/16-ц за позовом ПАТ
«БМ Банк» до Бабкіна Єгора Геннадійовича
про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 28 листопада 2016 року о 14.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Л.М. Осіпенко

Золотоніський міськрайонний суд Черка-
ської області викликає як відповідачів ПАТ
Страхову компанію «СКАЙД», Демець Павла
Петровича, 1978 року народження, по ци-
вільній справі за позовом Морозова Ігоря
Геннадійовича до ПАТ Страхова компанія
«СКАЙД», Демець Павла Петровича про від-
шкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП,
та стягнення страхового відшкодування в су-
дове засідання, яке відбудеться 01 грудня
2016 року об 11.00 год. за адресою: Черка-
ська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка,
76.

У разі неявки відповідачів справа буде
розглянута за їх відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Орел С.І.

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області повідомляє Харламова Андрія
Володимировича, мешканця міста Кадіївки
(Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 10.06.2016
року по справі № 428/5209/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Харламова Андрія
Володимировича про стягнення заборгова-
ності.

Заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою
заявою відповідача, яку може бути по-
дано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Татарбунарський районний суд викли-

кає на судове засідання Горобченко Ксе-

нію Федорівну, 12 квітня 1992 року

народження, 01 грудня 2016 року на 09

год. 00 хв. як відповідача по справі за по-

зовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до

Горобченко К.Ф. про стягнення заборго-

ваності. В разі неявки відповідача в су-

дове засідання або визнання причини її

неявки неповажною, справа може бути

розглянута за її відсутності.
Суддя Шевирін А. О.

Малиновський районний суд м. Одеси
викликає Хіджазі Маан у судове засідання
по цивільній справі за позовною заявою
Євтікової Валентини Іванівни до Хіджазі
Маан про розірвання шлюбу, яке призна-
чене до слухання на 28 листопада 2016
року о 10 год. 45 хв. у каб. № 213 суду за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без
поважних причин, розгляд справи буде
проведено за вашої відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Сегеда О.М.

Здолбунівський районний суд Рівнен-
ської області викликає як відповідачку
Оверчук Ірину Олександрівну по справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Овер-
чук Ірини Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором
на 24.11.2016 року на 11 год. 00 хв. в при-
міщення суду за адресою: м. Здолбунів,
вул. Незалежності, 10, Рівненської об-
ласті.

У разі неявки в судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відпові-
дача на підставі наявних у справі доказів,
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.М. Мичка

Саратський районний суд Одеської об-
ласті (68200, смт Сарата Одеської області,
вул. Крістіана Вернера, 105, каб. 1, суддя Бу-
чацька А.І.) викликає в судове засідання на
07 грудня 2016 року на 14 годину 00 хви-
лин Боєва Вячеслава Петровича, зареєс-
трованого в с. Зоря, вулиця Миру, № 350,
Саратського району Одеської області, як
відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Боєва
Вячеслава Петровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причину неявки справу
буде вирішено без вашої участі за наявними
у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Акціонерний банк « Експрес-Банк»
до Малишенка Владислава Володимировича
про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Малишенко Владислав Володимирович,
останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Рабочая, буд. 36,
викликається на 30 листопада 2016 року на 08
годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н.О.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Сукач Наталію Степанівну, 19.12.1967
р/н, місце реєстрації якої по м. Києву та Ки-
ївській області не встановлено, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул.
Драгоманова, 1-Г, кв. 201, як відповідачку по
цивільній справі за позовом Харченка Сергія
Івановича до Сукач Наталії Степанівни про
стягнення коштів, яке відбудеться під голо-
вуванням судді Коренюк А.М. о 15 год. 00 хв.
13 грудня 2016 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал 27

З опублікуванням даного оголошення від-
повідачка Сукач Наталія Степанівна вважа-
ється повідомленою про час та місце
розгляду справи.

Суддя А.М. Коренюк

Херсонський міський суд Херсонської
області повідомляє, що 09.12.2016 р. 
о 08.30 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом ТОВ «ОТП Факто-
ринг Україна» до Алієва Різвана Октай
огли про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Алієва Різвана
Октай огли з’явитися до суду на вказані
дату і час. У випадку неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Великолепетиський районний суд
Херсонської області викликає як відпо-
відача Глєбушева Віталія Васильовича,
23.12.1974 року народження, у судове за-
сідання під головуванням судді Гапоненка
Р.В. у цивільній справі № 649/722/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Глє-
бушева Віталія Васильовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться
23.11.2016. об 11.00 год. Адреса суду: 
Херсонська область, Великолепетиський
район, смт Велика Лепетиха, вул. Чка-
лова, 7а. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Р.В. Гапоненко

В провадженні Вільнянського районного суду
Запорізької області перебуває цивільна справа
за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Грощука Олек-
сандра Вікторовича про стягнення заборгова-
ності. 

Вільнянський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Грощук Олександра Вікторовича
в судове засідання 29 листопада 2016 року о 15-
45 для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ «Альфа Банк» до Грощука Олександра Вік-
торовича  про стягнення заборгованості, яке від-
будеться за адресою Вільнянського районного
суду Запорізької області.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвер-
дження. У випадку неявки відповідача в судове
засідання та неповідомлення суду про причини
неявки позов буде розглянутий за його відсут-
ністю за наявними в матеріалах справи дока-
зами.

Суддя Галянчук Н.М.

Розівський районний суд Запорізької області
(70300 Запорізька область, смт Розівка, вул.Ново-
будови, 23) розглядає цивільну справу за позовом
Коваленко Анастасії Іванівни до Коваленка Сергія
Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі №755/5263/16-ц – Кова-
ленко Сергій Володимирович, 16 лютого 1990 року
народження, викликається до суду на 14 год. 00
хв. 24 листопада 2016 року для участі у розгляді
справи по суті. Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України,
з опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

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

Суддя Кущ Т.М.

Дубенський міськрайонний суд 
(м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22) ви-
кликає в судове засідання на 11 год.
00 хв. 24 січня 2017 року як відпові-
дача Комір Сергія Степановича по
справі за позовом Север’янової Те-
тяни Олександрівни про зміну розміру
аліментів та позбавлення батьків-
ських прав.

В разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних
доказів.

Суддя Р.В. Ралець

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
в рамках реалізації «Комплексної (Зведеної)
Програми Підвищення Безпеки Енергоблоків
Атомних Електростанцій» за кредитні кошти
ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні
торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за
Принципами та правилами закупівель товарів,
робіт і послуг ЄБРР на: 

«Модернізацію системи нормальної екс-
плуатації важливої для безпеки реакторного
відділення (СНЕ ВБ РВ) (контрольно-вимірю-
вальні прилади (КВП), технологічні захисти,
блокування і сигналізація (ТЗБіС), система ав-
томатичного регулювання і дистанційного уп-
равління (САРіДУ), обладнання спец.корпусів
класу безпеки 3Н)» (захід №14105) (RFP-
14105-139-GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опубліко-
вано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44)
277-79-87, +380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
в рамках реалізації «Комплексної (Зведе-
ної) Програми Підвищення Безпеки Енер-
гоблоків Атомних Електростанцій» за
кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить
відкриті міжнародні торги на закупівлю
товарів і супутніх послуг за Принципами
та правилами закупівель товарів, робіт і
послуг ЄБРР на:

«Модернізацію системи нормальної експлуа-
тації важливої для безпеки турбінного відділення
(СНЕ ВБ ТВ) (контрольно-вимірювальні прилади
(КВП), система контролю механічних величин
турбіни (СКМВТ), технологічні захисти, блоку-
вання і сигналізація (ТЗБіС), система автоматич-
ного регулювання і дистанційного управління
(САРіДУ))» (захід №14106) (RFP-14106-140-
GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опубліко-
вано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44)
277-79-87, +380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

Куликівський районний суд Чернігівської об-
ласті викликає як відповідача Товариство з об-
меженою відповідальністю «Інноваційний
Центр Новітніх Технологій» (останнє відоме
місце реєстрації: вулиця Еспланадна, 20, офіс
319, м. Київ, 01023) для участі у справі 
№ 737/976/16-ц, провадження № 2/737/374/16
за позовом Якименка Олександра Миколайо-
вича, інтереси якого представляє Смаль В’ячес-
лав Іванович до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Інноваційний Центр Новітніх
Технологій», третя особа: Відділ Держземагент-
ства у Куликівському районі Чернігівської об-
ласті про розірвання договору оренди землі.

Судове засідання відбудеться 28 листопада
2016 року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: 16300, Чернігівська область,
Куликівський район, смт Куликівка, вул. Шев-
ченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С.В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове
засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі заочно за наявними у
справі доказами.

Суддя С.В. Іванець

Дніпровський районний суд м. Дніпро -
дзержинська викликає в відкрите судове за-
сідання в якості відповідача на 09.15 годину
25 листопада 2016 року Горицького Євгена
Юрійовича, останнє місце проживання чи
мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. 40
років Перемоги, буд.7, кв. 1; по справі за по-
зовом Глазовського Сергія Леонідовича до
Залізняка Олександра Олександровича про
визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відкрите судове засідання по цивільній
справі відбудеться під головуванням судді
Лобарчук О.О. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров-
ського, 166, 2 поверх, кабінет №1.

На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відповідач
Горицький Є.Ю. вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі його
неявки справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Суддя О. О. Лобарчук

Сумський районний суд Сумської об-
ласті викликає в судове засідання, призна-
чене о 09-00 годині 01 грудня 2016 року за
адресою: м. Суми, провул. Академічний,
№13, каб. 109, відповідачів: Лисенко Діану
Віталіївну, Глухого Богдана Степановича
по цивільній справі № 2/587/982/16 за по-
зовом Глухого Степана Богдановича до
Лисенко Діани Віталіївни, Глухого Богдана
Степановича, треті особи: служба у спра-
вах дітей Сумської РДА, Садівська сільська
рада про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим при-
міщенням.

У випадку неявки справу буде розгля-
нуто без участі Лисенко Діани Віталіївни,
Глухого Богдана Степановича. 

Суддя О. М. Моісеєнко
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Щербак Тетяни Геннадіївни про
стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Щербак Тетяна Геннадіївна,
13.04.1974 р.н., яка проживає за адресою: Донецька область,
м. Світлодарськ, 62/7, викликається на 23.11.2016 року на
09 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н.М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
(місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Копаниця Павла Андрійовича до
Ляховець Оксани Павлівни, Ляховець Дарини Юріївни про
визнання осіб такими, що втратили право користування
житловим приміщенням, третя особа: Служба у справах
дітей Лівобережної районної адміністрації Маріупольської
міської ради.

Відповідачі по справі Ляховець Оксана Павлівна, Ляхо-
вець Дарина Юріївна викликаються на 23 листопада 2016
року на 09.30 годину до Орджонікідзевського ра йонного
суду міста Маріуполя Донецької області для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальну справу № 234/12095/16-к (провад-
ження № 1-кп/234/542/16) за обвинуваченням
Коровченка Артема Вікторовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст.187 КК України. Об-
винувачений Коровченко Артем Вікторович,
22.10.1985 р.н., який проживає за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Леоніда Бикова, буд. 1,
кв. 141, викликається на 24.11.2016 року о 13.00 год.
до суду, каб. № 23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю.В. Фоміна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, № 157) розглядає
кримінальне провадження № 233/3432/16-к за обвинувачен-
ням Веселко О.М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмутський
район, смт Миронівський, вул. Леніна 28/4, викликається до
суду на 09.00 год. 23 листопада 2016 року (корп. № 2, каб.
№ 18) для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на
виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійс-
нення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження.

Суддя А.І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/5339/16-ц за позо-
вом Кирилова Валерія Дмитровича до Макіївської міської ради
Донецької області про визнання права власності в порядку
спадкування. Відповідач у справі — Макіївська міська рада До-
нецької області, останнє відоме місце розташування: м. Макі-
ївка Донецької області, пл. Радянська, буд. 1.

Відповідач викликається до суду на 09 год. 30 хв. 24 лис-
топада 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 повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності. Суддя О.В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» до Альонкіна Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач по справі Альонкін Олександр Миколайович (ад-
реса: вул. Армійська, 114/56, м. Юнокомунарівськ, Донецька об-
ласть) викликається на 23 листопада 2016 року на 11 год. 30 хв.
до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Бубнишева Віктора
Яковича до Єнакіївської міської ради про встановлення до-
даткового строку для прийняття спадщини.

Відповідач по справі Єнакіївська міська рада (місце ре-
єстрації: м. Єнакієве, пл. Леніна, 7) викликається на 23 лис-
топада 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ТОВ «Бахмут Енергія»
до Терещенко Людмили Григорівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідачка по справі Терещенко Людмила Григорівна
(місце реєстрації не відоме ) викликається на 23 листопада
2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л.А.

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

Мироненко Наталі Володимирівна, яка мешкає за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 23,
кв. 44 викликається на 23 листопада 2016 року на 08 год. 15 хви-
лин. Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона по-
винна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Фролова Н.М.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/5870/16-ц за позовом Бердянського міського цен-
тру зайнятості до Пасічника Дмитра Павловича про стяг-
нення допомоги по безробіттю, отриманої незаконним
шляхом. Судовий розгляд справи призначено на 02 грудня
2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 501, тел. (код
06153) 3-63-75.

Суддя Петягін В.В.
Суд викликає Пасічника Дмитра Павловича як відпові-

дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя В.В. Петягін

Дергачівський районний суд Харківської області викликає Ку-
басову Катерину Володимирівну, останнє відоме місце прожи-
вання: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул.
Макаренко, 13, кв. 20, як відповідача по цивільній справі 
№ 619/3381/16-ц за позовом Кубасової Тетяни Іванівни до Куба-
сової Катерини Володимирівни, Кубасова Дениса Віталійовича,
третя особа Дергачівська райдержадміністрація Харківської обл.,
про визнання осіб такими, які втратили право користування жит-
лом, на 05 грудня 2016 р. о 10.00. Судове засідання відбудеться
у залі судових засідань №2 приміщення Дергачівського район-
ного суду Харківської області за адресою: Харківська обл., м.
Дергачі, вул. 1-го Травня, 63. Ваша явка є обов’язковою. У разі
Вашої неявки до суду в зазначений день і час без поважних при-
чин або неповідомлення про причини неявки, справу буде роз-
глянуто без Вас на підставі наявних по справі даних чи доказів
(постановлено заочне рішення). Суддя Є.А. Болибок

Дергачівський районний суд Харківської області викликає Ку-
басова Дениса Віталійовича, останнє відоме місце проживання:
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренко,
13, кв. 20, як відповідача по цивільній справі № 619/3381/16-ц за
позовом Кубасової Тетяни Іванівни до Кубасова Дениса Віталійо-
вича, Кубасової Катерини Володимирівни, третя особа Дергачів-
ська райдержадміністрація Харківської обл., про визнання осіб
такими, які втратили право користування житлом, на 05 грудня
2016 р. о 10.00. Судове засідання відбудеться у залі судових засі-
дань №2 приміщення Дергачівського районного суду Харківської
області за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 1-го Травня,
63. Ваша явка є обов’язковою. У разі Вашої неявки до суду в за-
значений день і час без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки, справу буде розглянуто без Вас на підставі наяв-
них по справі даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

Суддя Є.А. Болибок 

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Кравченка Вячеслава Валентиновича як відпові-
дача у судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ №420/1966/16-ц (провадження №2/420/948/16) за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Кравченка Вячеслава Ва-
лентиновича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 02 грудня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резер-
вна дата судового засідання 08 грудня 2016 року о 08
год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області. У разі неявки, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Боброва Олега Володимировича як відпові-
дача по цивільній справі за номером провадження
№ 2/323/876/16, справа №323/3057/16-ц, за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до Боброва Олега Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, яку призначено
до розгляду о 09-00 годині на 22 листопада 2016
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27 а,
каб. №14 (суддя Мінаєв М.М.).

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Дацка Олександра Олеговича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/8465/16-к
по обвинуваченню у вчиненні злочину у судове за-
сідання, що відбудеться 23.11.2016 року о 14-15 год.
в приміщенні Корольовського районного суду м.
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, зал 1-К (300), головуючий суддя Скрипка О.В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова!

Суддя О. В. Скрипка

Бродівський районний суд Львівської області ви-
кликає відповідача Петренко (Вербич) Вікторію, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Ясинувата, вул. Українська, 13, по справі за позо-
вом Вербича Володимира Андрійовича про визнання
місця проживання дитини в судове засідання, яке
призначено на 28 листопада 2016 року на 11.45 год.
в приміщенні Бродівського районного суду Львів-
ської області за адресою: м. Броди, майдан Свободи,
10. У випадку неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за його відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК
України, на підставі долучених до справи доказів.

Суддя А. О. Бунда

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
16.12.2016 року о 10 год. 00 хв. відповідача Кузні-
ченко Вероніку Валеріївну за позовом Джорджо Па-
роді до Кузніченко Вероніки Валеріївни про поділ
спільного майна подружжя.

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

Суддя Рибак М. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 22.11.2016 року
о 09.30 годині в приміщенні Артемівського міськрайонного
суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, Шашель Інну Григорівну, Шашель
В’ячеслава Олександровича (останнє відоме місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Жданівка, квартал 26/34, буд. 4,
кв. 23) як відповідачів по цивільній справі № 219/8756/16-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відачі повинні повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за їх відсутності. 

Суддя Дубовик Р.Є.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Жерновського Ігоря Юрійовича, 13.07.1958 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорно-
морськ, вул. Леніна, буд. 6, кв. 14, як відповідача в су-
дове засідання по справі № 501/2101/16-ц за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Жерновського Ігоря Юрі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, на 10:00 год. 09.12.2016 р. за адресою: 
м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засі-
дань №2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Тетіївський районний суд Київської області викли-
кає Панасенка Артема Олександровича, 1985 року
народження, як відповідача в судове засідання в ци-
вільній справі №380/1371/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, що від-
будеться о 10 год. 00 хв. 22.11.2016 р. в приміщенні
Тетіївського районного суду за адресою: 09800, Ки-
ївська область, м. Тетіїв, вул. Соборна, 27. В разі не-
явки відповідача, справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя П. І. Лісовенко

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа №761/524/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Буценка Олекси Володими-
ровича, Буценко Олени Степанівни про стягнення
заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 06.12.2016
року о 10:30 год. в Шевченківському районному суді 
м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А). Суд викликає Буценка Олексу Володимиро-
вича в якості відповідача. Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у
справі доказами.

Суддя А. А. Осаулов

Святошинський районний суд м. Києва (03148, 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Андрійчука Сер-
гія Андрійовича, який зареєстрований за адресою:
Київська область, Києво-Святошинський район: 
м. Боярка, вул. Богдана Хмельницького, 113, кв. 4,
як відповідача у цивільній справі за позовом Мака-
ревича Олександра Олеговича у судове засідання,
що призначене на 08.12.2016 року о 10 год. 30 хв.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
за відсутності відповідача за наявними у справі до-
казами.

Суддя В. В. Борденюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Бондаренка Іларіона Анатолійовича,
Бондаренко Юлію Павлівну, мешканців міста Каді-
ївки (Стаханова) Луганської області, про ухвалення
заочного рішення від 08.07.2016 року по справі 
№ 428/3187/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Бондаренка Іларіона Анатолійовича, Бондаренко
Юлії Павлівни про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д.Б. Баронін

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Яковенко Олену Олегівну на 02.12.2016 р. о 12

год. 00 хв. та на 05.12.2016 об 11.00 год. в зал судо-

вого засідання № 3, на розгляд справи за позовом

Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до

Яковенко Олени Олегівни про стягнення заборгова-

ності за кредитним договором.

Cуддя Бар’як А.С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/3984/2016 за по-
зовом ПАТ «Альфа банк» до Придатченка Ігоря
Олександровича про стягнення заборгованості за кредит
призначена до розгляду на 25.11.2016 р. о 08-30 годині
за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. До-
бровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Придатченка Ігоря Олександровича,
25.05.1989 року народження, зареєстрованого: м. Гор-
лівка Донецької обл., вул. Нестерова, 97/30 — є обов’яз-
ковою.

При собі мати паспорт.
Суддя Чемодурова Н. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/3711/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Крикунова A.M. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Крикунов Артур Миколайович,
07.01.1980 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка Донецької області, вул. Естонська, буд.1, ви-
кликається до суду на 21 листопада 2016 року о 08-10 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С.Малінов

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача
Бакальця Юрія Михайловича, останнє місце проживання якого:
м. Київ, Осокорки, вул. Садова, 180, 18-A, в судове засідання,
яке відбудеться 18.01.2017 року о 09 год. 15 хв. за адресою: м.
Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді
цивільної справи за позовом ПАТ «Київенерго» до Бакальця
Юрія Михайловича про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-

жається повідомленим про день, час та місце розгляду справи
і в разі неявки його до суду, справа може бути розглянута за
його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’яза-
ний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Котову Артуру Анатолійовичу з’явитися в судове за-
сідання 01 грудня 2016 року на 15-30 годину до Амур-
Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за
адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по
цивільній справі № 199/6156/15 2/199/2109/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Котова Артура Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних
матеріалів та постановлено заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.

Рахівський районний суд викликає в якості відпові-
дача Величка Леоніда Анатолійовича, 04 липня 1992
року народження, уродженця с. Березівка Новоушин-
ського району Хмельницької області та проживаючого
за адресою: м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького,
№74\10, Рахівського району Закарпатської області, по
цивільній справі № 305/1282/16-ц за позовом Величко
Богдани Іванівни до Величка Леоніда Анатолійовича про
розірвання шлюбу, призначену на 23.11.2016 року о
09.40 год. за адресою: м. Рахів, вул. Карпатська № 15.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача,
справа буде розглядатися за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ С. Б.

Білокуракинський районний суд Луганської області

викликає в судове засідання відповідача — Гаврилова

Андрія Геннадійовича (Луганська область, с-ще Білорі-

чинське, вул. Горького, б.4, кв.8) по цивільній справі

№409/2274/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про

стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23.11.2016 р. (резервна

дата 25.11.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду за адресою:

Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Постановою конференції Дорожньої профспілкової
організації Донецької залізниці прот. №27, 

від 01 листопада 2016 року прийнято рішення 
про припинення юридичної особи.

Адреса юридичної особи: 85300, Донецька обл.,
м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 139-а; код ЄДРПОУ
02664945.

Призначена комісія по припиненню юридичної
особи за адресою: 83012, м. Донецьк, вул. Горнова,
буд. 2.

Вимоги кредиторів Дорожньої профспілкової ор-
ганізації Донецької залізниці приймаються протягом
двох місяців з дня публікації.

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бойко
(Ролф) Юлії Миколаївни до Бойка Миколи Мико-
лайовича про позбавлення батьківських прав відбу-
деться 29 листопада 2016 р. о 12-00 год. в
приміщенні суду ( 03113, м. Київ, вул. Шутова, 1,
каб.19) під головуванням судді Кушнір С.І.

У судове засідання викликається відповідач Бойко
Микола Миколайович.

В разі Вашої неявки, справу буде розглянуто у
Вашу відсутність.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ЛИСТОПАДА

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

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

Дельфін-переселенка
стала мамою

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

З НАРОДЖЕННЯМ! У харківському дельфінарії на світ з’явило-
ся дельфінятко. Його мама Б’юті стала вимушеною переселенкою
із Донецька й у своєму новому «помешканні» так добре адаптува-
лася, що порадувала поповненням.

За словами працівників дельфінарію, пологи під опікою досвідчених
ветеринарів та тренерів пройшли добре, і малюк із мамою почувають-
ся чудово. Вже з перших годин життя малюка його турботлива мама
взялася за навчання свого чада. Просто очей не можна відірвати, коли
спостерігаєш, як Б’юті бережно і трепетно навчає свого дітлаха три-
матися на воді, пірнати, набирати повітря. Хоча малого ще не нарекли
іменем, проте він уже встиг стати загальним улюбленцем.

«Це вже другий малюк Б’юті. Свого первістка, якого символічно
назвали Світ, Б’юті народила в Донецьку. Опісля вона з дельфінятком
переселилася до Харкова», — розповіли працівники дельфінарію.

У Чернігові ловлять
«золоту ручку»

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр

КРИМІНАЛ. Жартівливе побажання чернігівських господинь купити
все за списком і принести додому цілими  гроші знайшло несподіване
втілення. Одна приємна на вигляд жіночка робить це віртуозно. Не за-
плативши за товар, ще й здачу одержує.

Уявіть чергу в аптеці: заклопотаний касир поспішає обслуговувати
максимально швидко. Жінка, розмахуючи купюрою 200 гривень, ро-
бить замовлення. Коли настає час розплачуватися, «пригадує», що
взяла не все. Касир, назвавши загальну суму, просить дати дрібні гро-
ші, кладе подану купюру на тарілочку біля каси і обертається, щоб
взяти з полиці ще один замовлений препарат. Ось тут і спрацьовує
спритність рук: подана раніше банкнота миттєво повертається до га-
манця, а касиру дістається кілька гривень з монетами, і він ще й здачу
з двохсотки дає.

Аналогічний метод спрацьовував і в магазинах: до правоохоронців
звернулося з півдесятка обдурених таким чином працівників прилав-
ків. Весь процес заморочування касира і махінації з грошима було
знято на камеру відеоспостереження однієї з аптек.  Тепер працівники
поліції розшукують шахрайку, аби притягнути її до відповідальності.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

ЛЕГКО І ЗІ СМАКОМ. Вис-
тава на дві дії «Графиня Марі-
ца» — це вже улюблена укра-
їнцями оперета. Доказів цього
шукати не варто, достатньо
просто поспостерігати за ан-
шлагом у залі. Чому цієї осені
увагу так привабив цей твір?
Тому що модернове дійство
стало ще досконалішим, на
сцені лунають українські жар-
ти, а тексти перероблено. Сло-
вом, 11 листопада працівники
Національної оперети показа-
ли в залі вищий пілотаж гри
по-українськи. І це на додаток
до переробленого лібрето, аб-
солютно нового поетичного
тексту музичних номерів, но-
вих сцен.

Осучаснена «Графиня Марі-
ца» — неперевершена, склад-
на для виконання й чутлива
для осягнення оперета. Про це
не раз сказали й під час прес-
конференції художній керівник
Національної оперети режи-
сер-постановник Богдан Стру-
тинський, лібретист Яна Іва-
ницька, диригент-постановник
Святослав Литвиненко, худож-
ник-постановник Олександр
Білозуб. За якісь півгодини до
початку однієї з прем’єр сезо-
ну до представників преси
звертався і Надзвичайний і
Повноважний Посол Угорщи-
ни в Україні Ерно Кешкень.
Цього вечора усі причетні до
виходу в світ «Графині Марі-

ци» трималися однієї думки. А
вона була легкою для розумін-
ня: «Це гра про наше україн-
ське сьогодення. Тому в Націо-
нальній опереті всі фрази, які
лунають у бік глядача, акту-
альні».

Справді, на великій сцені
герої порушують наболілі про-
блеми. Серед таких й інфля-
ція, і девальвація, й оптиміза-
ція економічних реформ. Вод-
ночас український глядач не
встигає журитися через ці
словесні ігри. Він швидко по-
ринає в світ дворянського

життя. У цьому чи не найкра-
ще допомагають йому актори,
які вигуляли на сцені понад
350 розкішних предметів гар-
дероба.

Та хоч би про що співали на
сцені, хоч би які теми порушу-
вали, угорське коріння цієї опе-
рети простежувалося чітко.
Спочатку певний ефект спри-
чинили сценографічні елемен-
ти. Знаємо, що синій колір —
символ всесвітньої злагоди,
що це невід’ємний атрибут на-
родних костюмів Угорщини.
Ще й такі акценти: угорська ви-

шивка на вбраннях, австрій-
ський модерн — на кулісах. А
в другому акті вистави переби-
рає важелі впливу сцена «Ор-
феум» — це суцільний розквіт
сил хорео графії, виконаної за
моделлю канкану.

Складні для виконання шля-
гери, різноманітний діапазон
сольних номерів, розгорнуті
масові фінали (до речі, вони ні-
чим не поступаються оперним)
— усе це суміш якісної модер-
нової «Графині Маріци». І ук-
раїнці її оцінили. Завіса спадає
під гучні й бурхливі оплески.

«Графиня Маріца» поріднила Україну 
та Угорщину

На цій сцені головна героїня оперети Імре Кальмана Валерія Туліс таки знайшла своє
справжнє кохання!

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

МУЗИЧНЕ КОЛЕСО. Чергове свято — XІХ Міжнародний
ромський фестиваль «Пап-джаз-фест» — очікує на закар-
патців і гостей цього краю. Фестиваль, який проводитиме об-
ласне Товариство музичної культури ромів «Лаутарі», став
своєрідною візитною карткою Ужгорода. Він чи не найдовше
тримається на музичному Олімпі, не втрачаючи популярності. 

— Запрошуємо виконавців високого музичного рівня з різ-
них частин світу, — розповідає організатор Віллі Пап. —
До нас охоче їдуть, і це сприяє інтеграції нашої краї-
ни в міжнародний культурний простір, обміну ху-
дожніми досягненнями між Україною та іншими
державами.

Фестиваль було започатковано завдяки зу-
силлям одного з найавторитетніших на Закар-
патті ромів-музикантів — Віллі Папа-старшо-
го. Енергія батька, котрий кілька років тому ві-
дійшов у вічність, передалася його синові.
Віллі Пап-молодший підтримує набуті зв’яз-
ки, продовжує традиції.

Джазовий форум відбудеться 2 грудня, на
нього приїдуть такі зірки світового рівня, як
Майк «Патчез» Стюарт і Ерік Марієнтал зі
США, міжнародний за складом циганський
ансамбль «Джаз-мануш» (Словаччина —Угор-
щина — Польща). Україну представлять кілька
колективів, зокрема «Пап-джаз-квартет», у скла-
ді якого виступає один із наймолодших представ-
ників музичної династії Папів — саксофоніст Еду-
ард Пап. На сцену вийде і ромський молодіжний
джазовий ансамбль «Лаутарі» з Ужгорода. 

Ведучим, як завжди, буде відомий музичний
критик із Києва Петро Полтарев.

Справу батька
продовжує 
син-джазмен

Наша Завидна серед
найкращих форвардів
світу

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ТОП-10. Форвард національної збірної України Дар’я
Завидна ввійшла до топ-10 світового рейтингу баскет-
болу 3х3. Наша 23-річна баскетболістка посідає шосту
сходинку серед жінок, повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Нагадаємо, що в жовтні у складі збірної України з бас-
кетболу 3х3 Дар’я Завидна виборола друге місце на чем-

піонаті світу в Китаї. Нині спортсменка готується у складі
національної збірної до вирішальних матчів кваліфікації

чемпіонату Європи проти Німеччини та Сербії.
Обдарована дівчина почала займатися
баскетболом у 12 років у Волинській об-
ласній спортивній школі, а вже за рік пе-
ребралася до Києва, до спортивного ін-
тернату. З дев’ятого класу талановита
баскетболістка вже брала участь у єв-
ропейських змаганнях серед дівчат
1990 року народження, старших за неї
на два-три роки.

Головний тренер національної збір-
ної Володимир Холопов відзначає бій-
цівський характер своєї підопічної, яка
на майданчику завжди бореться до ос-
таннього. Сама спортсменка переко-
нана, що  має такі якості ще з дитин-

ства. «Мама мене виховувала самотуж-
ки, маю ще сестру, і тому бійцівські риси

у характері проявлялися вже у дитинстві.
Не можна було давати себе скривдити. І я

дуже люблю баскетбол», — каже одна з
найкращих баскет-форвардів світу.

Свої супермодельні 185 сантиметрів
зросту Завидна сповна використовує
на баскетбольному майданчику
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