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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 листопада 2016 року
USD 2578.3819   EUR 2741.0778      RUB 4.0063     /    AU 313080.02      AG 4300.74      PT 237984.65     PD 185127.82

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

Постанова Кабінету
Міністрів України «Деякі
питання фінансування
програм та проектів
регіонального розвитку»

ЦИФРА ДНЯ

Крим: 
теорія деокупації

МЕТА. Білу книгу «Крим після анексії. Державна політика, ви-
клики, рішення та дії» презентовано в Міністерстві з питань тим-
часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Це
результат експертної роботи фахівців Українського незалежного
центру політичних досліджень, спрямованої на розроблення стра-
тегії України з деокупації півострова, повідомляє прес-служба мі-
ністерства. 

У документі проаналізовано поточну політико-правову ситуацію,
яка склалася з моменту окупації: статус окупованої території, за-
хист громадян та їхніх майнових прав, статус ВПО та політики сан-
кцій щодо країни-агресора. А також інформаційну, освітню та
соціальну політику окупаційної влади і те, що цьому може проти -
ставити Україна. Очільник відомства Вадим Черниш так відгук-
нувся про видання: «Дані про соціально-економічну ситуацію в
Криму, інформаційну політику, освітню сферу, політико-правові рі-
шення після окупації протягом 2014—2016 років надзвичайно ко-
рисні для державних службовців, представників міжнародних і
громадських організацій».

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«У 2017 році ми маємо
отримати якісні ліки,

справедливу ціну на
них і захистити

хворих, які не
можуть

дозволити собі
їх купити».

Прем’єр-міністр про урядову мету 
щодо запровадження системи реімбурсації 
в ціноутворенні на медпрепарати

5

6
АКТУАЛЬНО

«УК» досліджував, чому
зволікання з модернізацією
вітчизняної газотранспортної
системи вигідне передусім
країні-агресору 

З ПЕРШИХ ВУСТ. В ексклюзивному інтерв’ю 
«Урядовому кур’єру» керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів
про те, чому більшість підозрюваних у топ-корупції
утримують не в СІЗО
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10,4 тисячі
учнів розпочали цього навчального року

відвідувати 137 опорних шкіл 
і 360 їхніх філій у всій країні 

Пониження градуса чи розв’язання проблеми?
ФІНАНСИ. Ухвалено закон, що зробить неможливим використання ТОП-менеджерами банків 
різних шахрайських схем

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно, враховуючи ін-
тереси вкладників, Верхов-

на Рада України ухвалила, а
Президент Петро Порошенко

практично одразу підписав За-
кон «Про внесення змін до де -
яких  законів України щодо
відшкодування фізичним особам
через систему гарантування
вкладів фізичних осіб    шкоди,
завданої зловживаннями у сфе-

рі банківських та інших фінансо-
вих послуг». Як відомо, цей доку-
мент вимагали прийняти
вкладники вже не діючого банку
«Михайлівський», які перейма-
лися поверненням своїх коштів.
Проте він стосується не лише

клієнтів цієї фінустанови, а й ін-
ших вкладників.

Отже, що і кого все-таки захи-
щатиме цей закон? Що  він несе
позитивного та негативного? Чи
буде значно посилено наванта-
ження на Фонд гарантування

вкладів фізосіб, і де він візьме
гроші на повернення депозитів
саме тим вкладникам, де-
позити яких переведено у
небанківські фінустанови?
Відповіді на ці запитання
й намагався знайти «УК». 4

Проти корупції –
через перешкоди
Проти корупції –
через перешкоди
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 листопада 2016 р. № 847-р
Київ

Про внесення змін до складу 
Організаційного комітету з підготовки 

та відзначення у 2016 році Дня Гідності 
та Свободи

Внести до складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення у
2016 році Дня Гідності та Свободи, утвореного розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 774, такі зміни: 

позицію «Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі» виключити;
після позиції 
«Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)» 
доповнити такими позиціями:
«Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і

торгівлі
Міністр соціальної політики
Директор ТОВ «Зінтеко»
Представник Українського кризового медіа-центру
Генеральний директор Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні —

Музею Революції Гідності».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 листопада 2016 р. № 845-р
Київ

Про проведення у 2016 році заходів 
у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2016 році
заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів у складі згідно з додат-
ком.

Надати співголовам Організаційного комітету право затвердити його пер-
сональний склад та вносити в разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів на 2016 рік у зв’язку з Днем пам’яті жертв го-
лодоморів, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 18 листопада 2016 р. № 845-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення 

у 2016 році заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і

торгівлі, співголова Організаційного комітету
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, співголова Ор-

ганізаційного комітету (за згодою)
Міністр культури, заступник співголів Організаційного комітету
Міністр молоді та спорту
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Заступник Міністра юстиції — керівник апарату
Заступник Міністра інформаційної політики — керівник апарату
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра внутрішніх справ
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Голова Українського інституту національної пам’яті

Заступник голови Київської міськдержадміністрації
Начальник управління з питань закордонного українства та етноконфесій-

ного діалогу МЗС
Віце-президент Національної академії наук (за згодою)
Співголова Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору

— геноциду 1932—1933 років в Україні (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 18 листопада 2016 р. № 845-р

ПЛАН
заходів на 2016 рік у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів

1. Провести у День пам’яті жертв голодоморів жалобні заходи в м. Києві,
зокрема на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», а
також в інших населених пунктах України за участю представників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, акредитованого в Україні
дипломатичного корпусу іноземних держав, релігійних громад, громадськості.

Український інститут національної пам’яті, Мінкультури,
МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації.
26 листопада.

2. Приспустити у День пам’яті жертв голодоморів на території України та в
її закордонних представництвах Державний Прапор України, обмежити про-
ведення розважальних заходів, рекомендувати внести телерадіокомпаніям
відповідні зміни до програм телебачення і радіомовлення.

Центральні органи виконавчої влади, обласні 
та Київська міська держадміністрації.
26 листопада.

3. Забезпечити у День пам’яті жертв голодоморів проведення загальнона-
ціональної хвилини мовчання о 16 годині та Загальноукраїнської акції «Засвіти
свічку».

Центральні органи виконавчої влади, обласні 
та Київська міська держадміністрації.
26 листопада.

4. Запропонувати релігійним організаціям провести панахиди за жертвами
голодоморів.

Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Листопад.

5. Забезпечити у День пам’яті жертв голодоморів покладення квітів, вінків
та тематичних композицій до пам’ятних знаків, місць поховань жертв Голо-
домору 1932—1933 років та голодоморів 1921—1922, 1946—1947 років в Ук-
раїні, запалення свічок пам’яті, організацію інших скорботних заходів.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
26 листопада.

6. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах уроки пам’яті, виховні
години, інші заходи із вшанування жертв геноциду Українського народу —
Голодомору 1932—1933 років в Україні, вчиненого тоталітарним репресивним
сталінським режимом, а також голодоморів 1921—1922, 1946—1947 років в
Україні.

МОН, Український інститут національної пам’яті, 
обласні та Київська міська держадміністрації.
Листопад — грудень.

7. Провести у вищих навчальних закладах та військових частинах Збройних
Сил лекції, засідання за круглим столом, конференції, семінари, інші мето-
дичні, наукові, інформаційно-просвітницькі заходи з метою донесення до ши-
рокої аудиторії, передусім молоді та студентів, об’єктивної інформації про
злочин геноциду проти Українського народу та трагічні події української істо-
рії.

МОН, Міноборони, Український інститут національної
пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації.
Листопад — грудень.

8. Організувати та провести в бібліотеках, кінотеатрах, клубах, музеях те-
матичні виставки архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва,
книжкові виставки, відкриті лекції, показ художніх та документальних фільмів,
інші публічні, культурно-мистецькі заходи, присвячені вшануванню пам’яті
жертв Голодомору 1932—1933 років та голодоморів 1921—1922, 1946—1947
років в Україні.

Мінкультури, Український інститут національної пам’яті,
Укрдержархів, обласні та Київська міська 

держадміністрації.
Листопад — грудень.

9. Забезпечити видання тематичних друкованих інформаційних матеріалів,
книг, брошур, виготовлення рекламної та іншої поліграфічної продукції з
метою поширення інформації про геноцид Українського народу — Голодомор
1932—1933 років, голодомори 1921—1922, 1946—1947 років та вшанування
їх жертв.

Український інститут національної пам’яті, МІП, 
обласні та Київська міська держадміністрації.
Листопад — грудень.

10. Організувати проведення інформаційно-просвітницького проекту «Го-
лодомор не зламав».

Український інститут національної пам’яті, 
Мінкультури.
Листопад.

11. Сприяти оновленню в музейних закладах тематичних експозицій,
пов’язаних із злочинами комуністичного тоталітарного режиму.

Мінкультури, Український інститут національної 
пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації.
Постійно.

12. Залучити молодіжні та дитячі громадські організації до заходівіз вша-
нування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932—
1933 років та голодоморів 1921—1922, 1946—1947 років.

Мінмолодьспорт, МОН, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Листопад — грудень.

13. Сприяти представникам громадськості у проведенні в населених пунк-
тах України заходів, присвячених ушануванню пам’яті співвітчизників, які
стали жертвами голодоморів та їх наслідків.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Листопад — грудень.

14. Забезпечити сприяння релігійним громадам у проведенні публічних бо-
гослужінь за жертвами геноциду Українського народу — Голодомору 1932—
1933 років в Україні, вчиненого тоталітарним репресивним сталінським
режимом, а також голодоморів 1921—1922, 1946—1947 років в Україні.

Мінкультури, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Листопад — грудень.

15. Вжити заходів для проведення робіт з благоустрою та забезпечення під-
тримання у належному стані меморіалів, пам’ятних знаків, місць поховань
жертв голодоморів.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Листопад — грудень.

16. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та
здійснення заходів щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору ге-
ноцидом Українського народу.

МЗС, Український інститут національної пам’яті.
Постійно.

17. Забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами
України заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, залучення до
участі в офіційних заходах, що проводитимуться в Україні, представників ак-
редитованого в Україні дипломатичного корпусу іноземних держав; сприяти
представникам української громадськості за кордоном у проведенні заходів
із вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

МЗС.
Листопад.

18. Вжити заходів до забезпечення публічної безпеки і порядку під час про-
ведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

МВС, Національна поліція, СБУ, обласні та Київська 
міська держадміністрації.
Листопад.

19. Організувати широке висвітлення у засобах масової інформації заходів
у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, трансляцію тематичних теле- та
радіопередач, тематичних інформаційних роликів, розміщення соціальної рек-
лами.

Держкомтелерадіо, Український інститут національної
пам’яті, МІП, обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Листопад — грудень.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає адміністративний матеріал № 219/10521/16-n;
3/219/2713/2016 відповідно Фісуна Валерія Миколайовича, у вчиненні адміністратив-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Правопорушник по справі Фісун Валерій Миколайович (останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: Луганська область, Слов’яносербський район, с. Родакове, вул.
Первомайська, 120) викликається 29 листопада 2016 року на 10 годину 00 хвилин до
Артемівського міськрайонного суду Донецької області (м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
301), для участі в розгляді справи по суті. У випадку неприбуття правопорушник пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

ОГОЛОШЕННЯ 
про виклик до суду Дриги Ніни Володимирівни

У провадженні Миронівського районного суду Київської області перебуває цивільна справа
ЄУН 371/1273/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дриги Ніни Володимирівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання по справі відбудеться 23 листопада 2016 року о 14.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал судових
засідань № 2.

Суд викликає у судове засідання на вказаний час та день Дригу Ніну Володимирівну як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою.

У разі неявки у судове засідання відповідача, справа буде розглядатися у її відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. В. Гаврищук

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача Калі-
ніченка Володимира Івановича за позовом  ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 25 листопада 2016 р. о. 9.30
год. 

У разі неявки відповідача  у призначений час або неповідомлення про причини
неявки справу буде розглянуто за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя С. В. Олійник

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Ша-
повалової Наталії Анатоліївни, Харламової Олени Володимирівни, Мощенко Ольги Павлівни про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі: Шаповалова Наталія Анатоліївна (зареєстрована за адресою: 83033, м. Донецьк, вул. Полежаєва,
19), Харламова Олена Володимирівна (зареєстрована за адресою: 83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 2/158), Мощенко
Ольга Павлівна (зареєстрована за адресою: 83030, м. Донецьк, вул. Бобруйська, 41/48), викликаються на 25 листопада
2016 року о 09.30 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді 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 їхньої відсутності.

Суддя В. І. Пискунов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Олійник Дмитро Іванович, 18.02.1979 р.н., що мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Бобруйська, буд. 25, кв. 2, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 28.11.16, 29.11.16,
30.11.16 року у період часу з 09.00 до 18.00 години до першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області за ад-
ресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кримі-
нальному провадженні № 42016050000000223 за ч. 1 ст. 258-3 КК України - вручення вам повідомлення про підозру,
повідомлення про зміну підозри, допиту у якості підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття вам
матеріалів кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

ОГОЛОШЕННЯ
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» про намір передати в оренду окреме 

індивідуально визначене рухоме державне майно у кількості одного найменування, що обліковується на балансі 
відокремленого підрозділу Черкаської регіональної філії Центру ДЗК

Назва та місцезнаходження об'єкту оренди: окреме індивідуально визначене рухоме державне майно у кількості одного
найменування, який обліковується на балансі відокремленого підрозділу Черкаської регіональної філії Центру ДЗК, що
знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 135, а саме:

Орендодавець: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру». Код ЄДРПОУ 21616582, адреса: 
м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, конт. тел. (044) 454-0297.

Орган управління майном: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Максимальний можливий строк оренди: один рік.
Мета використання об'єкту оренди: для використання в господарській діяльності.
Розмір орендної плати за об'єкт оренди буде визначено на підставі незалежної оцінки об'єкта оренди та Методики роз-

рахунку і порядку використання плати за оренди державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 № 786. Відповідно до цієї Методики послуги з проведення незалежної оцінки об'єкта оренди оплачує орен-
дар.

Заяви про оренду зазначеного вище рухомого майна приймаються протягом 10 (десяти) робочих днів після опубліку-
вання оголошення в газеті «Урядовий кур'єр» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, каб. №103. За до-
датковою інформацією слід звертатись за тел. (044) 454-0297.

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаход-
ження об'єкта оренди.

У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відпо-
відно до вимог абзацу 3 частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з реалізації білизни постільної,

шапок, шкарпеток
Аукціон відбудеться 6 грудня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л. А. (044-235-17-42),
Шкляр Л. П. (044-234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Повідомлення про наслідки розгляду
09.09.2016 р. Хмельницьким міськрайонним судом

Хмельницької області ухвалено вирок відносно Бори-
сенка Євгена Анатолійовича, 02.06.1978 року народ-
ження, відповідно до ст. 323 КПК України, у відповідності
з яким останнього визнано винуватим у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України
та призначено покарання у вигляді 11 (одинадцяти)
років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок
строку відбування покарання Борисенку Є. А. обчислю-
вати з дати його затримання та початку реального вико-
нання покарання у вигляді позбавлення волі. Копія
вироку після його проголошення вручена захиснику об-
винуваченого – адвокату Ващуку Ю. В. Вирок суду пер-
шої інстанції набирає законної сили після закінчення
строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не
було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок,
якщо його не скасовано, набирає законної сили після ух-
валення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо апе-
ляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого
судом ухвалено вирок за результатами спеціального су-
дового провадження, суд поновлює строк за умови на-
дання обвинуваченим підтвердження наявності
поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України, та
надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кри-
мінального провадження до суду апеляційної інстанції з
дотриманням правил, передбачених ст. 399 КПК України.

Державне агентство резерву України 

оголошує аукціон з реалізації зерна

Аукціон відбудеться 15 грудня 2016 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л. А. (044-235-17-42),

Шкляр Л. П. (044-234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-

ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-

зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

 
№ 
п/п 

Марка 
автомобіля 

Реєстра-
ційний 
номер 

Рік 
випуску 

Дата 
вводу в 
експлуат. 

Інв. 
номер 

Первинна 
вартість Знос Залишкова 

вартість 

1 Volkswagen 
Tiguan 

СА0012СА 2013 27.11.2013 105/2905 332992,07 100680,62 232311,45 
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Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів
«Мінський» проводить позачергові загальні збори членів кооперативу,
що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Кульженків, б. 1, о 17.00 год.
22 грудня 2016 р.

Порядок денний:
1. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2016 р.
2. Затвердження бюджету на 2017 р.
3. Розмір окладів працівникам кооперативу на 2017 р.
4. Прийняття нових членів кооперативу.
5. Виключення із членів кооперативу.
6. Інші організаційні питання.

Голова правління О. В. Корнєєв

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача
Олініченка Миколу Володимировича, який мешкає за адресою: Харківська
область, Ізюмський район, с. Студенок по справі № 623/1476/16-ц
2/623/746/2016 року за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват Банк» до Олініченка Миколи Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке
відбудеться 28 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Олініченка Миколи Володимировича є обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно до

ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Інформуємо про прийняття 08.11.2016 Національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації рішення про затвер-
дження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, які вво-
дяться в дію з дня офіційного опублікування.

У зв’язку з цим, ПАТ «Укртелеком» змінює умови тарифних планів «Домашній
Базовий», «Домашній Мінімальний», «Спільний Базовий», «Спільний Мінімаль-
ний», «Домашній Безлімітний», «Простий», «Простий-600», «Спарений», «Спаре-
ний-600», «Основний 2», «Основний 3», «Основний 4», «Спарений 2», «Спарений
3», «Спарений 4», «Паралельний 2» та інших тарифних планів на послуги фіксо-
ваного телефонного зв’язку, що включають абонентну плату за користування те-
лефонним апаратом.

Розмір абонентної плати у тарифних планах буде змінено та приведено до рівня
Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги з дати набрання
чинності рішення НКРЗІ.

Зміни до умов тарифних планів вступають в дію з 01.12.2016, але не раніше дня
офіційного опублікування рішення Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері зв’язку та інформатизації про затвердження Граничних тарифів
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, прийнятого 08.11.2016. 

Детальну інформацію про умови тарифних планів опубліковано на сайті 
www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за телефонами Контакт-центру 
0-800-506-800 (для фізичних осіб), 0 800 506 801 (для юридичних осіб).

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

Змінюються умови надання послуг з універсальних
таксофонів ПАТ «Укртелеком». З 01.01.2017 року Укрте-
леком припиняє тарифікацію місцевих та міжміських те-
лефонних розмов в межах області, України; телефонних
розмов з абонентами мережі з ідентифікаційним кодом
мережі призначення «892». 

Починаючи з 01.12.2016 року, з універсальних таксо-
фонів на час проведення комплексу заходів на телеко-
мунікаційній мережі регіону тимчасово припинятиметься
надання розмов з абонентами мереж операторів рухо-
мого (мобільного) зв’язку України; телефонних розмов
з абонентами інших мереж з ідентифікаційними кодами
мережі призначення «89Z», крім коду «892»; міжнарод-
них телефонних розмов з країнами СНД; міжнародних
телефонних розмов з іноземними державами.

Детальну інформацію розміщено на сайті 
www.ukrtelecom.ua або за телефоном контакт-центру 

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні 
з номерів українських операторів).

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
Встановлює термін дії тарифних планів «U’40», «U’70», «U’150», «U’300»,

«U’ніон 3», «U’ніон 5», «Всі по 20!», «Мобільні розмови 150», «Мобільні розмови
300», «Інтернет в кишені Small» та «Інтернет в кишені XXL» для абонентів кон-
трактної форми обслуговування рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «ТриМоб»
до 31.11.2016.

Із детальною інформацією про внесені зміни можна ознайомитись в  місцях
продажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію
можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Журахівського Віталія Григоровича, 12.08.1979 року народ-
ження, останнє місце проживання якого: смт Корнин, вул. 60-річчя Жовтня, 7,
Попільнянського району, Житомирської області по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Журахівського Віталія Григоровича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться об 11.00 годині 06.12.2016 року в
залі Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького,
24, Попільнянського району, Житомирської області.

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

Суддя Сікан В. М.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21)
30.11.2016 р. о 13.45 год. розглядає
кримінальну справу за обвинува-
ченням Пазюри Віктора Олексан-
дровича за ст. ст. 258-3 ч. 1, 365 
ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого
в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Свідоцтво про право власності
на судно «МС», видане під 

№ 002896 від 24 березня 2008
року та Свідоцтво про право

плавання під державним 
прапором України, видане 
під № 485 від 24 березня 

2008 року, 
вважати втраченими.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з сучасного п’ятиборства; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з боротьби греко-римської; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з гімнастики спортивної; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з футболу;
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з боротьби вільної; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з веслування на байдарках і каное; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з легкої атлетики; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України зі стрільби з лука; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з важкої атлетики; 
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України зі стрільби з лука (жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України зі стрільби з лука (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з важкої атлетики (жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з важкої атлетики (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з легкої атлетики (багатоборство);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з легкої атлетики (витривалість);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з легкої атлетики (метання);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з легкої атлетики (спринт);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з легкої атлетики (стрибки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України зі стрибків у воду;

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з сучасного п’ятиборства;

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з боротьби вільної (жінки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з боротьби вільної (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з боротьби греко-римської (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з гімнастики спортивної (жінки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з гімнастики спортивної (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з веслування на байдарках і каное;

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з футболу (жінки).

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного
тренера:

- вища освіта першого або другого рівня за ступенем ба-
калавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі
знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері

фізичної культури і спорту не менше  5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного

тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем ба-

калавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі
знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не

менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма роз-

витку відповідного виду спорту в Україні (для претендентів
на посаду державного тренера), Програма підготовки націо-
нальної збірної команди України з виду спорту до Олімпій-
ських ігор, План підготовки національної збірної команди
України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу
та Європи (для претендентів на посаду головного тренера)
приймаються протягом 30 календарних днів з дня його ого-
лошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон
для довідок: 289-12-75.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з боксу; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з вітрильного спорту; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з тенісу;
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з тенісу настільного; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з хокею на траві; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з велосипедного спорту; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з плавання; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з бадмінтону;
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з неолімпійських видів спорту;
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з триатлону;
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з тенісу (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з плавання;
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з бадмінтону (жінки); 
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з бадмінтону (чоловіки); 
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з тхеквондо (ВТФ);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з велосипедного спорту (шосе);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з велосипедного спорту (маутенбайк);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з боксу (жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з боксу (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з вітрильного спорту;
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з плавання синхронного;

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з хокею на траві (жінки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з хокею на траві (чоловіки).

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з тенісу настільного (жінки); 

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з тенісу настільного (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національної збірної
команди України з спортивної акробатики;

- головний тренер штатної команди національної збірної
команди України з кікбоксингу WAKO;

- головний тренер штатної команди національної збірної
команди України з сумо;

- головний тренер штатної команди національної збірної
команди України з шахів (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національної збірної
команди України з шахів (жінки).

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного
тренера:

- вища освіта першого або другого рівня за ступенем ба-
калавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі
знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері

фізичної культури і спорту не менше 5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного

тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем ба-

калавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі
знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не

менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма роз-

витку відповідного виду спорту в Україні (для претендентів
на посаду державного тренера), Програма підготовки націо-
нальної збірної команди України з виду спорту до Олімпій-
ських ігор, План підготовки національної збірної команди
України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу
та Європи (для претендентів на посаду головного тренера)
приймаються протягом 30 календарних днів з дня його ого-
лошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон
для довідок: 289-12-75.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/2304/16-ц, провад-
ження № 2/591/1459/16 за позовом ТОВ «ОТП Факторинг
Україна» до Скоромоха Юлії Миколаївни, Сидоренка
Олександра Володимировича про стягнення заборгова-
ності.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Сидоренка
Олександра Володимировича, останнє відоме місце про-
живання та реєстрації: вул. К. Лібкнехта, буд. 31, кв. 10,
м. Білопілля, як відповідача по справі на 09 грудня 2016
року о 13.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505, головуючий
суддя Бурда Б. В.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута в його відсутність.

Прядка Яна Андріївна, останнє місце проживання чи
мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. Харківська, 65, 
кв. 51, викликається у відкрите судове засідання як від-
повідачка на 11.30 годину 09 грудня 2016 року у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Прядки Яни Андріївни
про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Байбара Г. А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, ка-
бінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі Прядка Яна Андріївна вважа-
ється повідомленою про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
її відсутності.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з баскетболу; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з волейболу та волейболу пляжного; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з водного поло; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з гандболу; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з гімнастики художньої; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з дзюдо;
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України зі стрільби кульової; 
- державний тренер штатної команди національної збірної

команди України з фехтування; 
- державний тренер-лікар штатної команди національних

збірних команд України з олімпійських видів спорту; 
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України зі стрільби кульової;
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України зі стендової стрільби;
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з фехтування (шабля, чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з фехтування (шабля, жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з фехтування (шпага, чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з фехтування (шпага, жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з фехтування (рапіра, чоловіки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з фехтування (рапіра, жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з веслування академічного (жінки);
- головний тренер штатної команди національних збірних

команд України з гімнастики художньої;

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з дзюдо (жінки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з дзюдо (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з веслування академічного (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з гандболу (чоловіки);

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з водного поло (чоловіки); 

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з волейболу (жінки); 

- головний тренер штатної команди національних збірних
команд України з волейболу (чоловіки). 

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного
тренера:

- вища освіта першого або другого рівня за ступенем ба-
калавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі
знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері

фізичної культури і спорту не менше 5 років.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного

тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем ба-

калавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі
знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не

менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма роз-

витку відповідного виду спорту в Україні (для претендентів
на посаду державного тренера), Програма підготовки націо-
нальної збірної команди України з виду спорту до Олімпій-
ських ігор, План підготовки національної збірної команди
України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу
та Європи (для претендентів на посаду головного тренера)
приймаються протягом 30 календарних днів з дня його ого-
лошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон
для довідок: 289-12-75.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
«ЕНЕРГОБАНК» до Липовенко Ю. В., Кравченко В. М. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відачі у цивільній справі № 233/4973/16-ц – Липовенко Юлія
Валеріївна, 02.12.1986 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, м-н Комсомольський, 26/33 та
Кравченко Вікторія Миколаївна, 29.05.1965 р.н., зареєстро-
вана за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 184А, викли-
каються у судове засідання на 08.00 год. 28 листопада 2016 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. № 2, каб. № 16).

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 Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Каза-
ченко Тетяни Петрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач у справі — Ка-
заченко Тетяна Петрівна, проживає за адресою:
84500, Донецька область, м. Артемівськ, пров. 4-й
Артема, буд. 6 а, викликається в судове засідання,
призначене на 15 год. 00 хв. 06.12.2016 р., каб. №213,
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення на позов та від-
повідні докази. У випадку неможливості прибуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться
у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганське область,

м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає:
1. М’ясоєдова Валерія Петровича, 22.12.1958 р.н., ІПН: 2154015459, в судове засідання як

відповідача по цивільній справі № 426/950/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
М’ясоєдова Валерія Петровича про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016
року на 11-40 год.

2. Богданова Василя Васильовича, ІПН: 1995617502, в судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі № 426/913/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Богданова Василя
Васильовича про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016 року на 11-30 год.

3. Гребенюк Наталію Анатоліївну, 11.02 1972 р.н., ІПН: 2633915506, в судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 426/6333/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Гребенюк Наталії Анатоліївни про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016
року на 11-15 год.

4. Подшивайло Світлану Миколаївну, 30.07.1951 р.н., ІПН: 1883808365, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 426/2467/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Подшивайло Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня
2016 року на 11-00 год.

5. Чурсіна Сергія Михайловича, 30.11.1960 р.н., ІПН: 2224907799, в судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 426/6272/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Чурсіна Сергія Михайловича про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016
року на 10-45 год.

6. Гончарук Володимира Васильовича, 29.05 1968 р.н., ІПН: 2498612396, в судове засідання
як відповідача по цивільній справі № 426/1811/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гончарук Володимира Васильовича про стягнення заборгованості, що призначена на 08
грудня 2016 року на 10-30 год.

7. Азарченко Ірину Сергіївну, 17.09.1970 р.н., ІПН: 2582706501, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 426/6301/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Азар-
ченко Ірини Сергіївни про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016 року на
10-15 год.

8. Челишеву Ольгу Сергіївну, 15.02.1989 р.н., ІПН: 3255316105, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 426/6292/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Че-
лишевої Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016 року
на 10-00 год.

9. Колган Дениса Олександровича, 13.02.1982 р.н., ІПН: 2999414516, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 426/5556/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Колган Дениса Олександровича про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016
року на 09-45 год.

10. Куканову Олену Володимирівну, 17.10.1973 р.н., ІПН: 2695308980, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 426/6301/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Куканової Олени Володимирівни про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня
2016 року на 09-30 год.

11. Грішуніна Юрія Веніаміновича, 21.11.1953 р.н., ІПН: 1968300876, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 426/5581/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Грішуніна Юрія Веніаміновича про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016
року на 09-15 год.

12. Самохіну Ольгу Сергіївну, 20.07.1986 р.н., ІПН: 3161208149, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 426/6233/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Са-
мохіної Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості, що призначена на 08 грудня 2016 року
на 09-00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає Моло-
децького Віталія Олександровича, 13.11.1986 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання за адресою: вул. Леонтовича (Леніна),
34/4, м. Тульчин, Вінницька область, як відповідача по цивільній
справі № 148/1834/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Моло-
децького Віталія Олександровича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 28.11.2016 о 13:00 год. за
адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Вінницька область. В разі
неявки відповідача справу може бути розглянуто за її відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Оболонський районний суд м. Києва викликає Калашнікова
Ігоря Валентиновича, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
вул. Прирічна, 27, кв. 300, як відповідача по цивільній справі за
позовом Калашнікової Валентини Василівни до Калашнікова
Ігоря Валентиновича про визнання договору недійсним.

Судове засідання відбудеться 28 листопада 2016 р. о 10 год.
00 хв. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.22.

Суддя І. В. Белоконна

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає Олійник
Тетяну Олексіївну, 16.12.1948 року народження, останнє відоме
місце проживання за адресою: вул. Глінки, 4, м. Тульчин Вінницька
область, як відповідача по цивільній справі № 148/1382/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Олійник Тетяни Олексіївни про стяг-
нення заборгованості. Судовий розгляд справи призначено на
28.11.2016 об 11:30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин,
Вінницька область. В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Кукуру-
зяка Ігоря Анатолійовича, останнє відоме місце реєстрації та
проживання якого відоме за адресою: вул. Мардар’єва, 10, 
м. Хотин, Чернівецька область, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі №725/5086/16-ц за позовом Прус А. С.
до Кукурузяка І. А. про стягнення аліментів на утримання повно-
літньої дитини. Справа призначена на 10 год. 00 хв. 06 грудня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто без вашої участі.

Суддя О. І. Галичанський

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає Валя-
тинську Віту Анатоліївну, 08.01.1978 року народження, останнє ві-
доме місце проживання за адресою: вул. Незалежності, 29/4, 
м. Тульчин, Вінницька область, як відповідача по цивільній справі 
№ 152/742/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Валятинської
Віти Анатоліївни про стягнення заборгованості. Судовий розгляд
справи призначено на 28.11.2016 об 11:00 год. за адресою: вул. Пе-
ремоги, 16, м. Тульчин, Вінницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто за її від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє
Бакланова Дмитра Олександровича про те, що цивільна справа 
№ 369/8607/16-ц (провадження № 2/369/3792/16) за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» до
Бакланова Дмитра Олександровича, треті особи, що не заявляють само-
стійних вимог на предмет спору, приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу Сазонова Олена Миколаївна, ТОВ «Укрпромбанк»
та Національний банк України про визнання договору купівлі-продажу
земельної ділянки недійсним, призначена до слухання на 12 грудня 2016
року об 11.30 годині в приміщенні Києво-Святошинського районного
суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Суддя Л. М. Ковальчук

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області
перебуває цивільна справа за позовом Іванюк Зої Михайлівни
до Іванюк Ксенії Володимирівни, Іванюка Владислава Юрійо-
вича, в особі законного представника Іванюк Ксенії Володими-
рівни про визнання осіб такими, що втратили право
користування жилим приміщенням та зняття їх з реєстрації за
місцем проживання.

Суд викликає на 02.12.2016 р. на 12:00 год. Іванюк Ксенію
Володимирівну, Іванюка Владислава Юрійовича як відповідачів.
Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає Росновську Ок-
сану Володимирівну, 14 серпня 1982 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: Запорізька область, Олександрівський
район, 69000, м. Запоріжжя, вул. Арочна, буд. 46/1, як відповідача
по цивільній справі № 331/7041/16-ц за позовом Росновського Сер-
гія Борисовича до Росновської Оксани Володимирівни про розір-
вання шлюбу. Слухання справи відбудеться 28 листопада 2016 р. о
14.45 год. за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6. У
разі неявки відповідача, справа буде розглянута за її відсутності на
підставі наявних у справі матеріалів та доказів.

Суддя Скользнєва (Швидка) Н. Г.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк (Дзержинськ). вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом Лізунова Олексан-
дра Олександровича до Лізунова Вадима Петровича про ви-
знання права власності на спадщину за законом. Відповідач
по справі Лізунов Вадим Петрович (зареєстрований за ад-
ресою: Донецька обл., м. Макіївка, 5 квартал, 8/10) викли-
кається на 08 грудня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб.
№ 7, 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 В. В. Андреєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Долгодумова М. І., Ільяной Є. Ю., Ара-
баджи В. А. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі у цивільній справі 
№ 233/4976/16-ц – Долгодумов Максим Ігорович,
08.08.1985 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, сел. Дзержинського, вул. Менде-
лєєва, 6, викликається у судове засідання на 08.20 год.
28 листопада 2016 р. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/4967/16-ц – Ільяной Євген Юрійович, 16.04.1961
р.н., який зареєстрований у м. Макіївка Донецької об-
ласті, сел. Котеджи, пров. Ракітний, 12, викликається у
судове засідання на 08.30 годину 28.11.2016 р. Відпові-
дач у цивільній справі № 233/4969/16-ц – Арабаджи Ва-
лерій Афанасійович, 19.01.1958 р.н., який
зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, вул.
Корчагіна, 5, викликається у судове засідання на 08.10
годину 28.11.2016 р. Розгляд зазначених цивільних
справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає
в судове засідання на 14 год. 40 хв. 09 грудня 2016
року Рахматуліна Василя Михайловича як відпові-
дача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до
Рахматуліна Василя Михайловича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. У разі неявки
та неповідомлення суду про причини неявки, справу
буде вирішено без участі Рахматуліна Василя Ми-
хайловича за наявними у справі доказами і поста-
новлено заочне рішення.

Суддя О. C. Кімстачов 

Новопсковський районний суд Луганської області
27.04.2015 року ухвалив рішення по цивільній справі
СУ № 420/21/16-ц, яким позовні вимоги ПАТ КБ
«ПРАВЕКС БАНК» до Мерецького Романа Олексан-
дровича про стягнення заборгованості задоволені
повністю.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України, заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою від-
повідача. Заява про перегляд заочного рішення
може бути подана протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя В. В. Заботін

Святошинський районний суд м. Києва (03148, 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Айдогду Озан
Емре, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Шамрила, 6-а, відповідачем у цивільній справі за по-
зовом Король Вікторії Андріївни на 02.12.2016 року
oб 11 год. 00 хв.

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

Суддя В. В. Борденюк

Суддя Херсонського міського суду Херсонської
області Котьо І. В. повідомляє про слухання цивіль-
ної справи за позовною заявою Андрєєвої Олени
Олександрівни до Андрєєва Олександра Володими-
ровича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
08.12.2016 року о 16-05 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб.404, та ви-
кликає до суду відповідача Андрєєва Олександра Во-
лодимировича. У разі неявки у судове засідання
відповідача справа буде розглядатися у Вашу відсут-
ність.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області сповіщає, що 30 листопада 2016
року о 13.00 годині в приміщенні Новомосковського
міськрайонного суду Дніпропетровської області 
(м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8, зал.1) під го-
ловуванням судді Парфьонова Д. О. відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом Дарадуди Дмитра
Васильовича до Іванченка Владислава Миколайо-
вича, Кузнєцова Василя Віталійовича про скасування
договору купівлі-продажу, витребування майна з чу-
жого незаконного володіння. Як відповідача суд ви-
кликає Іванченка Владислава Миколайовича, місце
проживання якого суду не відомо.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідача Амвросіївську міську раду До-
нецької області, яка знаходиться за адресою: вул.
Леніна, буд.20, м. Амвросіївка, Донецька область,
87300, у судове засідання по цивільній справі
№2/323/1030/2016 323/3500/16-ц за позовом Ро-
машко Володимира Петровича до Амвросіївської мі-
ської ради Донецької області про надання
додаткового строку для прийняття спадщини. Су-
дове засідання відбудеться о 09.00 годині 01.12.2016
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням
судді Фісун Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи та у випадку неявки до суду, справу
може бути розглянуто за його відсутності.

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Захарчишин
Олесю Михайлівну, місце перебування якої невідоме, ос-
таннє місце проживання: с. Білявинці, вул. Крушель-
ницької, буд.1 Бучацького району Тернопільської
області, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Захарчишин Олесі Михайлівни про стягнення боргу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 20 хв. 30 лис-
топада 2016 року в приміщенні Бучацького районного
суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул.
Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити
суд про причини. В разі неявки без поважної причини
справу буде розглянуто у їх відсутності згідно із ч.4 
ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Печенізький районний суд Харківської області ви-
кликає Сопельник Ольгу Сергіївну, яка мешкає за ад-
ресою: 62801, смт Печеніги, пров. 1-го Травня, б. 16,
Харківська обл., Печенізький р-н, як відповідача по
справі 633/311/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Сопельник Ольги Сергіївни про стягнення
заборгованості, на судове засідання на 10.30 год.
28.11.2016 р. за адресою: Харківська область, смт
Печеніги, вул. Незалежності, 48 а. У разі неявки,
справа розглядатиметься за наявними доказами без
Вашої участі на підставі ч. 9 cт. 74, cт. 169 ЦПК Ук-
раїни. Якщо явка неможлива з поважних причин,
особа, що викликається, зобов’язана повідомити
про це суд завчасно.

Суддя В. А. Смирнов

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 05 грудня 2016 року о 16 го-
дині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт
Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсон-
ської області, відбудеться судовий розгляд по ци-
вільній справі № 652/518/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Тишкевич Василя Васильовича про
стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викли-
кається відповідач Тишкевич Василь Васильович,
14.06.1965 року народження. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання або визнання причини не-
явки неповажною, справа може бути розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Макарівський районний суд Київської області повідомляє, що
в цивільній справі № 370/194/16-ц заочним рішенням суду від
09.09.2016 року позов Гіпікової Наталії Павлівни до Гіпікова Сер-
гія Павловича про стягнення аліментів на дитину та на утримання
матері до досягнення дитиною трирічного віку – задоволено.

Стягувати з Гіпікова Сергія Павловича, 09.06.1987 року на-
родження, на утримання сина Гіпікова Олексія Сергійовича,
28.12.2014 року народження, щомісячно аліменти у розмірі час-
тини з усіх видів заробітку, але не менш ніж 30% від прожитко-
вого мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з
29.01.2016 року і до повноліття дитини, на користь Гіпікової На-
талії Павлівни, 22.04.1988 року народження, звернувши стяг-
нення до негайного виконання в межах платежів за один місяць.

Стягувати з Гіпікова Сергія Павловича на користь Гіпікової
Наталії Павлівни на її утримання аліменти в розмірі 10% з усіх
видів заробітку щомісяця, починаючи з 29.01.2016 року і до до-
сягнення дитиною трирічного віку та судові витрати у сумі 420.00
гривень (чотириста двадцять гривень 00 копійок).

Суддя Н. Б. Мазка

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч.9 ст.74 ЦПК України викликає Черкашина Сер-
гія Ігоровича, 3 листопада 1984 року народження,
уродженця міста Кролевець Сумської області, останнє
відоме місце реєстрації: Сумська область, місто Кроле-
вець, пров. пл.Свободи, 4, як відповідача по справі
№579/1737/16-ц, пров.2/579/445/16 за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Черкашина Сергія Ігоровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Справа призна-
чена до розгляду на 6 грудня 2016 року о 16 годині 30
хвилин у м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Черкашину С. І. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розгля-
нута за відсутності Черкашина С. І.

Суддя О. В. Моргун

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача у судове засідання Барейшу Тамару Іванівну,
останнє відоме місце проживання якої: м. Київ, вул.
Срібнокільська, 22, кв. 85, яке відбудеться 24 січня 2017
року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної
справи за позовом Верещак О. М. до Барейши Т. І. про
стягнення боргу за розпискою, процентів за користу-
вання грошовими коштами і трьох процентів річних за
прострочення грошових зобов’язань.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомлений про день, час та місце роз-
гляду 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

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
в залі судових засідань № 12, 30.11.2016 року о 10.00
годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Марасанова
Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Ук-
раїни.

В судове засідання викликається обвинувачений Ма-
расанов Юрій Володимирович, який зареєстрований та
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 5
Авіагородок, 30.

Явка учасників процесу є обов’язковою. У разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання. Справа
розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Бернади Є. В., суддів Гайду Г. В., Луценко Л. В.
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Сквирський районний суд Київської області ви-
кликає як відповідача Дудника Андрія Анатолійовича
в судове засідання по цивільній справі 
№ 376/1900/16-ц за позовом Дудник Наталії Пет-
рівни до Дудника Андрія Анатолійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право на
користування житлом, яке відбудеться о 10.00 го-
дині 30 листопада 2016 року в приміщенні суду за
адресою: Київська область, м. Сквира, пров. Гро-
мова, 7-А. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя С. М. Ярошенко

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 50) викликає на
15.02.2017 на 10 год. 00 хв. Левченко Тетяну Андрі-
ївну, як відповідача у цивільній справі 
№ 760/11243/16-ц (№ 2-4712/16) за позовом Білоу-
сової Любові Олексіївни до Левченко Тетяни Андрі-
ївни, третя особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Перший Український експертний
центр» про відшкодування матеріальної шкоди.

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

Суддя Коробенко С. В.

Черняхівський районний суд Житомирської області
викликає Куцаківську Ольгу Євстахіївну, 17.07.1950 р.н.
як відповідачку по справі № 293/794/16-ц за позовом
ТОВ ФК «Європейська агенція з повернення боргів» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Куцаківській О.Є. необхідно з’явитись до Черняхів-
ського районного суду Житомирської області (смт Чер-
няхів, вул. Слобідська, 1) в судове засідання на 15.00
год. 07.12.2016 року до судді Васильчука С. Ф. (зал 
№ 3). В разі неявки відповідача та неповідомлення при-
чин неявки до суду, справа буде розглянута у її відсут-
ності і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК
України.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпо-
відачів Горошко Людмилу Борисівну, Горошка Олександра
Матвійовича, Горошка Олександра Олександровича за по-
зовом Беднарського Олександра Володимировича до Го-
рошко Людмили Борисівни, Горошка Олександра
Матвійовича, Горошка Олександра Олександровича, третя
особа: Беднарський Володимир Казимирович про визнання
договору купівлі-продажу дійсним. Судове засідання відбу-
деться 08.12.2016 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 19.
У разі неявки Горошко Людмили Борисівни, Горошка Олек-
сандра Матвійовича, Горошка Олександра Олександровича
у судове засідання буде проведене у їх відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

У Подільському районному суді м. Києва 02

грудня 2016 року об 11 год. 00 хв. під головуванням

судді Богінкевич C. M. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Гурак Дмитра Васильовича до

приватного підприємця Дудаш Володимира Олек-

сандровича про стягнення коштів.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул.
Кибальчича, 12, смт Короп, Чернігівської області, 16200)
викликає в судове засідання на 14.00 годину 05 грудня
2016 року Омелечка Михайла Антоновича, останнє ві-
доме місце проживання в смт Короп, Чернігівської об-
ласті, вул. 8-го Березня, 2/12, як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Омелечка Михайла Антоновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпові-
дача, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України,
справу розглядатиме за наявними матеріалами в заоч-
ному порядку на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Грушко

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Швидко Сергія Олександровича, 10.02.1990
р.н. про те, що 06 грудня 2016 року о 08 год. 10 хв. у
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської
області за адресою: м. Ромни, Сумської області, вул. Со-
борна 12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна
справа позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Швидко Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Швидко Сергій Олександрович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку його не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Вінницький районний відділ державної виконавчої
служби головного територіального управління юстиції у Він-
ницькій області повідомляє, що згідно звіту № 118/16 від
17.10.2016 ФОП Байди Т. А. про незалежну оцінку «імовір-
ної» ринкової вартості (початкової ціни при примусовій реа-
лізації) легкового автомобіля КІА Picanto, 2007р.в., ДНЗ
АВ7350АМ, належного Загородньому Івану В’ячеславовичу,
який в подальшому буде реалізований шляхом проведення
електронних торгів, вартість даного майна без урахування
ПДВ складає 77 250 грн.

Додатково повідомляємо, що згідно ст. 57 Закону Ук-
раїни «Про виконавче провадження» у разі якщо сторони не
згодні з результатами оцінки майна, вони мають право ос-
каржити їх у судовому порядку в 10-денний строк з дня от-
римання даного повідомлення.

Приватне підприємство «Арніка – 2»,
код ЄДРПОУ: 21555729 (зареєстроване за адресою:
03151, м. Київ, вул. Михайла Мішина, будинок 25),
на підставі протоколу № 14 від 11.11.2016 року, по-
відомляє про свою реорганізацію у Товариство з об-
меженою відповідальністю «Арніка – 2», та буде
зареєстроване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, будинок 73, корпус «М».

ТОВ «Арніка – 2» є правонаступником щодо всіх
зобов’язань ПП «Арніка – 2».

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПП
«Арніка – 2» - два місяці, починаючи від дня цієї пуб-
лікації.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Бінчарську Анну Павлівну, 1987 р.н., в судове
засідання на 30.11.2016 року о 10.00 год. за адресою: м.
Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у цивільній
справі за позовом Комунального підприємства з екс-
плуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс»
до Бінчарської А. П. про стягнення суми заборгованості
за житлово-комунальні послуги.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Запорізький районний суд Запорізької області -
викликає у судове засідання, яке відбудеться 16
грудня 2016 року о 09.15 годині в приміщенні Запо-
різького районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.
Істоміна, 10, Рибалко Олександра Олеговича (ос-
таннє відоме місце реєстрації - Запорізька обл., За-
порізький р-н, с. Володимирівське, вул. Радянська,
буд. 1) як відповідача по цивільній справі 
№ 317/3498/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Рибалко Олександра Олеговича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Сакоян Д. І.

Заводський районний суд м.Запоріжжя викликає
у судове засідання, яке відбудеться 28 листопада
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Заводського
районного суду м.Запоріжжя за адресою: Запорізька
область, м.Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, Яко-
венка Романа Олексійовича (останнє відоме місце
реєстрації - Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Чан-
гарська, буд. 22) як відповідача по цивільній справі
№ 332/3314/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Яковенка Романа Олексійовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Л. В. Безлер

У провадженні судді Заставнівського районного
суду Чернівецької області Пухарєвої О. В. знахо-
диться цивільна справа № 716/1098/16-Ц за позовом
Сенчишак Лесі Михайлівни до Сенчишак Івана Васи-
льовича про розірвання шлюбу.

Суд викликає Сенчишак Івана Васильовича,
11.03.1960 р.н., в судове засідання, яке призначено
на 10 год. 30 хв. 05 грудня 2016 року в приміщенні
Заставнівського районного суду, м. Заставна, вул.
Незалежності, 95, зал судових засідань №3. В разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за на-
явними матеріалами.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Зозулю Олександра Володимировича на

09.12.2016 р. о 14 год. 30 хв. та на 12.12.2016 об

11.30 год. в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як

A. C., на розгляд справи за позовом Публічного ак-

ціонерного товариства Комерційний банк «Приват-

банк» до Зозулі Олександра Володимировича про

стягнення заборгованості.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 14.09.2016 року було винесено

заочне рішення по цивільній справі № 409/1686/16-ц

за позовом Стрельнікова Сергія Анатолійовича до

Стрельнікової Марини Іванівни про розірвання

шлюбу, яким позовні вимоги задоволено у повному

обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 13 грудня 2016 року об
11 годині 40 хвилин за адресою: Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді
Волкової О. І., як відповідача Проценко Олену Вікторівну,
як представників відповідача Заякіна Дмитра Олексан-
дровича, Польовика Антона Сергійовича, Ксьонзенка Ан-
тона Валерійовича по цивільній справі № 486/2256/16-ц
за позовною заявою Публічного акціонерного товарис-
тва «ВТБ Банк» до Проценко Олени Вікторівни про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки.

В разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за
їх відсутності.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове заслання як відповідача Гергелюка Івана
Михайловича, 03.01.1969 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації та проживання: вул. Двірська, 32, с. Королівка, Тлу-
мацького району, Івано-Франківської області по справі 
№ 353/727/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Герге-
люка І. М. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького
районного суду Івано-Франківської області за адресою:
Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14а
05 грудня 2016 року о 13 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин, або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання як відповідачку Яцик Марію Дмит-
рівну, 11.09.1993 р.н., зареєстровану по провул.
Гарасимівський, 7, в сел. Обертин, Тлумацького району, Івано-
Франківської області по цивільній справі № 353/774/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яцик М. Д. про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького
районного суду Івано-Франківської області за адресою:
Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14а
05 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин, або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛОЖІС СА»
ЄДРПОУ 26593954 ліквідується за рішенням загаль-

них зборів акціонерів Акціонерного Товариства

LOGIS S.A. від 30.05.2016 р. Ліквідатором признача-

ється Осипов Олександр Володимирович (ІПН

2880105537). Кредитори можуть звернутися за ад-

ресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул.

Енгельса, б.60, кім. 313, тел.0965492498 в строк два

місяці з дати опублікування повідомлення.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Стефанського
Ігоря Романовича, 13.07.1970 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації та проживання: вул. Гарасимівська, 18, сел. Обер-
тин, Тлумацького району, Івано-Франківської області, по
справі № 353/726/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Стефанського І. Р. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького
районного суду Івано-Франківської області за адресою:
Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14а
05 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин, або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Арцизький районний суд Одеської області викликає Коз-
ленка Дмитра Валерійовича (30.11.1987 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: вул. Рози Люксембург, буд. № 15-а, 
м. Арциз, Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/893/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент Банк» до Козленка Дмитра Валерійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 05.12.2016 р. о 08 год. 00 хв.
у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за
адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської
області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 
3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Коз-
ленка Дмитра Валерійовича (30.11.1987 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: вул. Рози Люксембург, буд. № 15-а, 
м. Арциз, Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/893/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент Банк» до Козленка Дмитра Валерійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 28.11.2016 р. об 11 год. 15
хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області
за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ні-
колова Дмитра Федоровича (06.07.1985 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: вул. Садова, буд. № 35, с. Виноградівка,
Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/895/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «ПРИВАТБАНК» до Ніколова Дмитра Федоровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Роз-
гляд справи призначено на 14.12.2016 р. о 08 год. 15 хв. у
залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за ад-
ресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської об-
ласті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ні-
колова Дмитра Федоровича (06.07.1985 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: вул. Садова, буд. № 35, с. Виноградівка,
Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/895/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «ПРИВАТБАНК» до Ніколова Дмитра Федоровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Роз-
гляд справи призначено на 29.11.2016 р. о 09 год. 00 хв. у
залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за ад-
ресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської об-
ласті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ша-
ріпову Марину Володимирівну (18.05.1985 р.н., зареєстро-
вану за адресою: вул. Мічуріна, буд. № 31, кв. 2, м. Арциз,
Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/899/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «ПРИВАТБАНК» до Шаріпової Марини Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Розгляд справи призначено на 02.12.2016 р. о
08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, 
м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ша-
ріпову Марину Володимирівну (18.05.1985 р.н., зареєстро-
вану за адресою: вул. Мічуріна, буд. № 31, кв. 2, м. Арциз,
Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/899/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «ПРИВАТБАНК» до Шаріпової Марини Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Розгляд справи призначено на 17.01.2017 р. о
08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, 
м. Арциз, Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ма-
карову Євгенію Григорівну (20.09.1977 р.н., зареєстровану
за адресою: вул. 28 Червня, буд. № 34, м. Арциз, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/904/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТ-
БАНК» до Макарової Євгенії Григорівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 28.11.2016 р. об 11 год. 45 хв. у залі № 1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя
Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ма-
карову Євгенію Григорівну (20.09.1977 р.н., зареєстровану
за адресою: вул. 28 Червня, буд. № 34, м. Арциз, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/904/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТ-
БАНК» до Макарової Євгенії Григорівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 05.12.2016 р. о 08 год. 30 хв. у залі № 1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя
Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються ци-
вільні справи №236/2715/15-ц та №236/2677/16-ц за позо-
вом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Саржевського Анатолія
Анатолійовича про стягнення суми заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Саржевський Анатолій Ана-
толійович викликається до каб. №18 суду на 01 грудня 2016
року на 13 год. 00 хв., для участі у розгляді справи
№236/2715/15-ц та на 01 грудня 2016 року на 13 год. 10 хв.,
для участі у розгляді справи №236/2677/16-ц по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Макарівський районний суд Київської області викли-
кає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростов-
ського, буд. 35 на 05.12.2016 року на 16.20 годину
відповідачів Ніколаєва Олександра Вячеславовича та Ле-
щенко Валентину Федорівну по цивільній справі
370/3281/15-ц за позовом Афанасьєва Валентина Федо-
ровича до Макарівської районної державної адміністра-
ції, Управління Держкомзему в Макарівському районі,
Тимошенко Наталії Василівни, Лісніченко Галини Васи-
лівни, Ніколаєва Олександра Вячеславовича, Лещенко
Валентини Федорівни про усунення перешкод у здійс-
ненні права власності. У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ба-
ланевську Домнікію Іванівну (19.02.1964 р.н., зареєстровану
за адресою: вул. Пушкіна, буд. № 2, кв. 3, м. Арциз, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/906/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТ-
БАНК» до Баланевської Домнікії Іванівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 02.12.2016 р. о 08 год. 45 хв. у залі № 1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя
Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ба-
ланевську Домнікію Іванівну (19.02.1964 р.н., зареєстровану
за адресою: вул. Пушкіна, буд. № 2, кв. 3, м. Арциз, Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/906/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТ-
БАНК» до Баланевської Домнікії Іванівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 17.01.2017 р. о 08 год. 45 хв. у залі № 1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя
Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або непові-
домлення про причину її неявки, справа буде розглянута у її
відсутність за наявними у справі матеріалами.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6         0    +5
Житомирська -1    -6      +1    +6
Чернігівська -3    -8       -1    +4
Сумська -5  -10       -2    +3
Закарпатська +2    -3      +8 +13
Рівненська +1    -4      +3    +8
Львівська +2    -3      +8 +13
Івано-Франківська +2    -3      +7 +12
Волинська +2    -3      +5 +10
Хмельницька +1    -4      +1    +6
Чернівецька +1    -4      +4    +9
Тернопільська +2    -3      +2    +7
Вінницька -1    -6         0    +5

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6        0    +5
Кіровоградська -1      -6        0    +5
Полтавська -3      -8      -1    +4
Дніпропетровська -2      -7        0    +5
Одеська 0      -5      +3    +8
Миколаївська -1      -6        0    +5
Херсонська -1      -6        0    +5
Запорізька -1      -6        0    +5
Харківська -5   -10      -2    +3
Донецька -4      -9      -1    +4
Луганська -5   -10      -1    +4
Крим -1      -6        0    +5
Київ -2      -4      +1    +3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

КРАЄЗНАВСТВО. Фото майже
сторічної давності, які зробив чех
Флоріан Заплетал, роблять до-
ступним для широкого загалу ви-
гляд пам’яток та інших старожит-
ностей після виходу в світ книжки
«Міста і села Закарпаття».

Флоріан Заплетал залишив
величезний архів світлин, які зро-
бив у 1919—1925 роках під час

подорожей колишньою Підкар-
патською Руссю (окрема адмініс-
тративна територія в часи дово-
єнної Чехословаччини) — ниніш-
нім Закарпаттям.

Цей архів дбайливо зберігає
відомий дослідник української
культури у Словаччині голова
Асоціації українців у Словаччині,
іноземний академік Національ-
ної академії наук України Микола
Мушинка. Книжка, яка з’явилася
завдяки творчій співпраці Мико-

ли  Мушинки  з місцевим крає -
знавцем Михайлом Сирохманом
і  видавцем Олександром Гарку-
шею (автором  дизайну й оригі-
нал-макета), побачила  світ у
друкарні «Karpatia». Її наклад —
900 примірників.  

Попередній  доробок  Флоріа-
на Заплетала, який видав колек-
тив цих авторів — «Дерев’яні
церкви Закарпаття», мав успіх у
читачів. Видання «Міста і села...»
також  претендує на нього, бо з

фотографічною достовірністю ві-
дображає побут жителів різних
куточків краю, їхнє житло, одяг у
далекі від сьогодення часи. Біль-
шість об’єктів, зображених на
світлинах, не збереглися, тож чи-
тачі мають унікальну змогу здо-
бути правдиві знання про не ві-
доме досі минуле. Книжка до-
ступна й іншомовним читачам,
бо поряд з українською підписи
під світлинами зроблено че-
ською й англійською мовами.

фотофакт

МІЛІТАРІ-АРТ. Копію залізного трону з відомого серіалу «Гра прес-
толів» продали за умовні 150 тисяч гривень на благодійному аукціоні
в Запоріжжі у понеділок. Місцевий бізнесмен,  ім’я якого  не розголо-
шують, передасть волонтерам (а ті — на передову)  два тепловізори
та автомобіль.

Залізний трон сходу — арт-проект, ідею якого втілює не сам об’єкт,
виготовлений із осколків снарядів і мін, фрагментів реактивних сна-
рядів,  пробитих кулями каністр, солдатських фляг та іншого пошкод-

женого у боях на Донбасі солдатського спорядження,  а слова, які ка-
жуть люди, що сідають на нього. Як повідомив на своїй сторінці у
Фейсбуці запорізький активіст і журналіст Тарас Білка, після того, як
залізний трон був виставлений на аукціон, його організаторам надійш-
ло більше 30 пропозицій, переважно від представників української ді-
аспори в Чехії і Польщі. Проте трон, що вже став завдяки експонуван-
ню на площі перед будівлею Запорізької облдержадміністрації місце-
вою пам’яткою, залишиться в Україні.
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Чеський фотомайстер 
зберіг закарпатську минувшину 

Збірна України перемогла 
на ювілейному меморіалі Турчина

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ГАНДБОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ. 16
листопада  легендарному тре-
нерові Ігорю Євдокимовичу
Турчину виповнилося б 80 ро-
ків. Інший ювілей — 40-річчя
перемоги керованої Турчиним
збірної СРСР на Олімпіаді-
1976. А нинішній меморіал —
двадцятий за ліком. На тлі цих
круглих чисел і відбулося  дня-
ми  традиційне гандбольне
дійство. 

На відкритті турніру, який
проходив за підтримки Мініс-
терства молоді та спорту і  Ки-
ївської міської державної адмі-
ністрації, виступили з промова-
ми  гандболістки тієї золотої
збірної:  українки Зінаїда Турчи-
на і  Галина Захарова та Рафіга
Шабанова — нині головний
тренер збірної Азербайджану.  

Та на перебіг спортивної бо-
ротьби  дружба «золотих дів-

чат» Турчина не вплинула.
Азербайджанська команда,
яку разом з Рафігою Шабано-
вою тренує відомий україн-
ський фахівець Георгій Воро-
нов, у першому півфіналі з ра-
хунком 34:22 перемогла ко-
манду «Україна-3». Умовно во-
на представлена як юніорська
збірна України із гравців «Реа-
ла», «Спартака» та «Галичан-
ки». Оскільки «Карпати» та
«Дніпрянка» цими днями гра-
ли в єврокубках, їх гандболіс-
ток на Кубок Турчина не ви-
кликали.  

У другому півфіналі головна
українська команда під керів-
ництвом Бориса Чижова пере-
могла команду «Україна-2»
(збірну клубів) — 31:21. Обидві
команди зібралися напередод-
ні турніру й мали небагато часу
на підготовку. Резервістки, по-
ступаючись 8:13, видали серію
з 5 голів поспіль і перед пере-
рвою зрівняли рахунок 13:13.

У другому таймі команда Чи-
жова вже краще налагодила
взаємодію й не залишила су-
перницям жодних шансів.   

У фінальній зустрічі підопічні
Бориса Чижова, який очолив
команду  лише влітку, впевне-
но здобули перемогу над ко-
мандою Азербайджану —
37:19. У матчі за третє місце
збірна клубів України здобула
перемогу над юніорською збір-
ною України — 31:19. Змаган-
ня стали перевіркою для націо-
нальної збірної перед відбірни-
ми матчами до чемпіонату сві-
ту-2017, що пройдуть за кілька
днів у словацькому місті Шаля.

Саме за підсумками  Міжна-
родного турніру пам’яті Ігоря
Турчина нинішній головний
тренер національної команди
Борис Чижов визначився зі
списком гравців на відбірний
турнір до чемпіонату світу-
2017.  Команда вирушила до
Словаччини вранці 22 листопа-

да, в  делегації 17 гандболіс-
ток. Упродовж двох днів трену-
вань тренери назвуть 16 грав-
ців, які потраплять до заявки,
повідомляє офіційний сайт
ФГУ.

Лобановський знову
виграє 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ. Документальний фільм «Лобановський назавжди»
виграв головний приз міжнародного фестивалю спортивного кіно і те-
лебачення в Мілані.

Про це повідомляє ua.tribuna.com. Фільм Антона Азарова визнано
кращим у номінації «Кіно і телефільми про футбол — Великі чемпіо-
ни». У Мілані також було представлено ще одну українську стрічку
Дмитра Томашпольського «Виграти все», присвячену головному тре-
нерові київської гандбольної команди «Спартак» Ігорю Турчину, уточ-
нює сайт фестивалю. Фільм «Лобановський назавжди» вийде в ук-
раїнський прокат 1 грудня.

Юні природознавці
вирощуватимуть…
підсніжники

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. У селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району
на Черкащині відкрили інформаційно-просвітницький центр «Еко-
логічна варта». Його створили  за сприяння громадської органі-
зації «Всеукраїнська екологічна ліга» та Корсунь-Шевченківської
райдержадміністрації. Центр, який працюватиме протягом року,
вестиме інформаційну діяльність з охорони навколишнього при-
родного середовища, розвиватиме  екологічну просвіту, допома-
гатиме впроваджувати заходи для невиснажливого господарю-
вання, братиме участь у навчанні представників місцевої влади і
громад з питань підготовки та впровадження інноваційних проек-
тів. 

Під час навчального року функціонуватимуть школи вихідного
дня, а на період канікул він діятиме як табір для дітей. Програма
перебування дітей тут досить насичена та цікава. Вона поєднує
відпочинок з навчально-виховною роботою, екскурсіями, практич-
ними заходами для збереження довкілля. Просвітницьку роботу
активісти проводять із використанням сучасних технологій. На те-
риторії центру функціонують дослідні ділянки для ведення орга-
нічного землеробства, вирощування червонокнижних рослин,
зокрема підсніжника.

Кваліфікація 
до чемпіонату світу — 2017 

1 група: УКРАЇНА, Словаччина,
Литва, Греція 
2 група: Білорусь, Туреччина,
Швейцарія, Косово 
3 група: Австрія, Ісландія, Македо-
нія, Фарери 
4 група: Італія, Португалія, Ізраїль 

Розклад матчів 1-ї групи, 
Шаля (Словаччина)   

25 листопада. УКРАЇНА — 
Словаччина (початок 18.45); 
Литва — Греція (20.45) 
26 листопада. Словаччина — 
Греція (18.45); УКРАЇНА — Литва
(20.45) � � � 
27 листопада. Словаччина — 
Литва (18.45); Греція — УКРАЇНА
(20.45) 


