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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 грудня 2016 року
USD 2563.8209   EUR 2724.5725      RUB 4.0261     /    AU 297877.53      AG 4179.03      PT 235871.52     PD 197414.21

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА СУБОТА, 3 ГРУДНЯ 2016 РОКУ №228 (5848)
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ПОСТАТІ

Сьогодні минає 295 років 
від дня народження
філософа, просвітителя,
поета, художника і музиканта
Григорія Сковороди 

ЦИФРА ДНЯ

США зацікавлені в нашій
енергонезалежності

ПІДТРИМКА. Україна й Сполучені Штати Америки домови-
лися координувати зусилля у сфері підвищення значення укра-
їнської газотранспортної системи в процесі транспортування
російського газу до Європи. Відповідної домовленості було до-
сягнуто під час переговорів глави держави Петра Порошенка
зі спеціальним посланцем з питань енергетики Державного де-
партаменту США Амосом Хокстайном. 

Глава держави подякував співрозмовникові за допомогу, на-
дану для спорудження арки над об’єктом «Укриття» на Чорно-
бильській АЕС, а також за підвищення ядерної безпеки та
зменшення енергетичної залежності України, йдеться в поши-
реному УНІАН повідомленні департаменту прес-служби Адмі-
ністрації Президента. 

Сторони обговорили питання подальшого реформування
енергетичного сектору, диверсифікації джерел постачання
енергоносіїв, а також залучення американських інвестицій та
технологій в енергетичній сфері.

ЦИТАТА ДНЯ

Віктор Муженко: 
«Збройні сили зробили

великий крок до
підвищення боєздатності

й набуття спроможностей 
із захисту держави.
Повітряний кордон

України —
недоторканний».

Начальник Генерального штабу про результати
випробування зенітних керованих ракет на півдні країни
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КРИК ДУШІ

Коли українські міста
стануть безбар’єрними
для інвалідів?

Читаємо мовчки?

НАВЧАННЯ В РАДІСТЬ. Узурпаторська педагогіка в українських
школах не дивовижа. Як змінити ситуацію на краще
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

1,2%
становило, за даними Мінекономрозвитку,

зростання ВВП України за підсумками 
10 місяців 2016 року



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 8 Закону України 
«Про альтернативні види палива»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Частини третю і четверту статті 8 Закону України «Про альтернативні ви-

ди палива» (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., № 12, ст. 94; 2009 p., 
№ 40, ст. 577) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
1 листопада 2016 року 
№ 1713-VIII

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи 

проти маніпулювання спортивними 
змаганнями

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Ратифікувати Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними зма-

ганнями, вчинену 18 вересня 2014 року в м. Маглінген, яка набирає чинності в пер-
ший день місяця, наступного після закінчення тримісячного періоду з дати, коли 
п’ять держав, які підписали Конвенцію, в тому числі принаймні три держави — чле-
ни Ради Європи, висловили свою згоду на обов’язковість для них Конвенції.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
16 листопада 2016 року 
№ 1752-VIII

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

25 листопада 2016 р. Київ №754/1032
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

30 листопада 2016 р. за № 1551/29681

Про затвердження Змін до Порядку 
проведення розрахунків за природний газ, 

теплопостачання і електроенергію
Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державно-

го бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20,

НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за природний газ, 

теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства енер-
гетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 
03 серпня 2015 року № 493/688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 19 серпня 2015 року за № 1007/27452 (далі — Порядок), що додаються.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів 
Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього нака-
зу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях 
та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів 
обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України (Угрюмовій С.С.) забезпечити подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра енергетики та вугільної промисловості України Карп Г.В., заступника 
Міністра фінансів України Марченка С.М.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України І.С. Насалик 
Міністр фінансів України О.О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерства фінансів України 
25 листопада 2016 року № 754/1032 

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 

30 листопада 2016 р. за № 1551/29681
Зміни 

до Порядку проведення розрахунків за природний газ,  
теплопостачання і електроенергію

У розділі І:
1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:
«1.1. Цей Порядок визначає взаємовідносини між органами Державної каз-

начейської служби України, департаментами фінансів обласних державних ад-

міністрацій, Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ра-
ди (Київської міської державної адміністрації) (далі – відповідні департаменти 
фінансів), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, На-
ціональною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок», 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», виробниками електроенергії 
і вугледобувними підприємствами та іншими учасниками розрахунків за при-
родний газ, послуги з постачання, розподілу та транспортування природного 
газу, в тому числі послуги замовленої потужності, фізичного транспортуван-
ня природного газу, балансування обсягів природного газу (далі — послуги з 
постачання, транспортування, розподілу природного газу), теплопостачання та 
електроенергію, що проводяться відповідно до Порядку перерахування деяких 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субси-
дій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 січня 2005 року № 20 (далі — Порядок).»;

2) у пункті 1.2:
слова «за природний газ та теплопостачання» замінити словами «за тепло-

постачання, природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподі-
лу природного газу,»;

після слів «за електроенергію та природний газ» доповнити словами «або 
вугілля,»;

3) пункти 1.5,1.6 викласти в такій редакції:
«1.5. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНС-

ГАЗ», ДП «Енергоринок», виробники електроенергії та вугледобувні підприєм-
ства підписують з учасниками розрахунків спільні протокольні рішення протя-
гом п’яти робочих днів.

До розрахунків включаються нараховані суми пільг лише в межах обсягів 
фактичного використання (споживання) ресурсів (товарів, послуг) відповідно 
до довідки, що надається постачальниками ресурсів (товарів, послуг).

Учасник розрахунку має право відмовитися від підписання спільного прото-
кольного рішення виключно за умови відсутності боргу перед учасником за то-
вари/послуги, який планується погасити відповідно до Порядку.

Останній учасник розрахунків не пізніше наступного дня після підписання 
спільного протокольного рішення повідомляє інших учасників про підписання 
та направляє їм підписані спільні протокольні рішення.

1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про організацію взає-
морозрахунків зараховуються:

за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортуван-
ня, розподілу природного газу (крім податку на додану вартість) – до загально-
го фонду Державного бюджету України;

за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспортуван-
ня, розподілу природного газу в частині сплати податку на додану вартість — 
на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

за електроенергію та природний газ (крім податку на додану вартість) — до 
загального фонду Державного бюджету України;

за електроенергію та природний газ або вугілля в частині сплати грошових 
зобов’язань з податку на додану вартість та податкового боргу, в тому числі ре-
структуризованого або розстроченого (відстроченого) з податку на додану вар-
тість, — на рахунки в системі електронного адміністрування податку на дода-
ну вартість;

за електроенергію — на рахунок ДП «Енергоринок» за умови відсутності 
у суб’єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками 
природного газу, виробниками електричної енергії та вугледобувними підпри-
ємствами, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту елек-
троенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.».

У розділі ІІ:
1) пункт 2.4 викласти в такій редакції:
«2.4. Спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахун-

ків підписуються усіма учасниками розрахунків: відповідним департамен-
том фінансів, відповідним головним управлінням Казначейства, постачаль-
никами та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг), Націо-
нальною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДП «Енергоринок»,  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», виробниками електроенергії 
і вугледобувними підприємствами. Спільні протокольні рішення про організа-
цію взаєморозрахунків за електроенергію, за електроенергію та природний газ 
або вугілля додатково погоджуються з Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України.»;

2) у пункті 2.7:
в абзаці першому слова «його транспортування» замінити словами «та по-

слуги з постачання, транспортування, розподілу природного газу»;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) останнім отримувачем коштів від постачальників ресурсів при розрахун-

ках за теплопостачання, джерелом якого є природний газ, є: Національна акці-
онерна компанія «Нафтогаз України» та/або дочірня компанія Національної ак-
ціонерної компанії «Нафтогаз України» — «Газ України» (далі — ДК «Газ Укра-
їни»), ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», рахунки яких відкри-
ті у Казначействі.

Останніми отримувачами коштів від постачальників ресурсів при розрахун-
ках за природний газ та послуги з постачання, транспортування, розподілу при-
родного газу є: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ДК «Газ 
України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укргазвидобування», рахунки яких від-
криті у Казначействі;»;

у підпункті 4:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами дру-

гим — сьомим;
абзаци шостий, сьомий виключити;
після підпункту 4 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) Казначейство на підставі платіжних доручень ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та 

реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків пе-
рераховує кошти на рахунки, відкриті в Казначействі:

ПАТ «Укргазвидобування» для сплати грошових зобов’язань з рентної пла-
ти за користування надрами для видобування природного газу та газового кон-
денсату;

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в системі електронного адміністрування податку на 
додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу Украї-
ни для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість;

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з подальшим перера-
хуванням коштів субвенції на рахунок цього товариства в системі електронно-
го адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 
Податкового кодексу України для сплати до бюджету грошових зобов’язань з 
податку на додану вартість.».

У зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 6, 7;
3) підпункт 2 пункту 2.8 викласти в такій редакції:
«2) кінцевим отримувачем коштів від енергопостачальників при проведен-

ні розрахунків за електроенергію є ДП «Енергоринок» за умови відсутності у 
суб’єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками 
природного газу, виробниками електричної енергії, вугледобувними підприєм-
ствами, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електро-
енергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.

Виробники електроенергії та Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» щомісяця до 25 числа повідомляють Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України про можливість проведення наступного міся-
ця розрахунків відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку та направля-
ють пропозиції про проведення розрахунків постачальникам та/або транспор-
тувальникам ресурсів. 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України на підставі отри-
маної інформації від виробників електроенергії та Національної акціонерної ком-
панії «Нафтогаз України» в останній робочий день місяця листом на адресу Каз-
начейства підтверджує, що розрахунки поточного місяця неможливо було про-
вести відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку, та повідомляє про відсут-
ність або можливість здійснення таких розрахунків наступного місяця.»;

4) у пункті 2.9:
абзац перший після слів «природний газ» доповнити словами «або вугілля»;
підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:
«2) уповноважений банк на підставі платіжних доручень енергопостачаль-

ників перераховує кошти за електроенергію на рахунок ДП «Енергоринок» для 
подальшого спрямування їх на рахунки, відкриті в органах Казначейства, ви-
робників електроенергії в рахунок погашення заборгованості за поставлену на 
оптовий ринок електроенергію, починаючи з періоду, в якому виник податко-
вий борг, у тому числі реструктуризований або розстрочений (відстрочений),  
з податку на додану вартість, або грошові зобов’язання з рентної плати за ко-
ристування надрами для видобування природного газу та газового конденсату 
в останнього учасника розрахунків, а в разі відсутності такої заборгованості — 
за поточний розрахунковий період;

3) Казначейство на підставі платіжних доручень виробників електроенергії 
перераховує кошти на рахунки:

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відкритий у Казна-
чействі, для сплати заборгованості за природний газ з подальшим спрямуван-
ням їх відповідно до підпункту 4 пункту 2.7 цього розділу;

вугледобувних підприємств, відкриті у Казначействі, для сплати заборгова-
ності за вугілля з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунки цих 
підприємств, відкриті в системі електронного адміністрування податку на дода-
ну вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України, для 
сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або 
розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість;

виробників електроенергії, відкриті в системі електронного адміністрування 
податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодек-
су України, для сплати до бюджету податкового боргу, в тому числі реструкту-
ризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість.»;

5) після пункту 2.9 доповнити пунктом 2.10 такого змісту: 
«2.10. Розрахунки, передбачені пунктами 2.7 та 2.9 цього розділу, в тому 

числі зі сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість, 
рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та га-
зового конденсату, а також податкового боргу, в тому числі реструктуризова-
ного або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, здійсню-
ються протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових 
зобов’язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або роз-
строченого (відстроченого), з податку на додану вартість здійснюються не ра-
ніше граничного строку подачі податкової декларації.

Для перерахування до державного бюджету коштів податку на додану 
вартість з рахунків Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», виробників електроенергії і вугледобувних підприємств, 
відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, 
ДФС не пізніше дня, що настає за днем надходження коштів, надсилає Казна-
чейству реєстри, сформовані відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податково-
го кодексу України.

Зарахування коштів на рахунки Національної акціонерної компанії «Нафто-
газ України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», виробників електроенергії і вугледобувних 
підприємств у системі електронного адміністрування податку на додану вар-
тість вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішен-
нями в частині зарахування податку на додану вартість до бюджету.

Зазначені розрахунки проводяться виключно в межах бюджетного року.».
У зв’язку з цим пункти 2.10 — 2.15 вважати відповідно пунктами 2.11 — 2.16.
3. У тексті Порядку слова «Казначейство України» у всіх відмінках замінити 

словом «Казначейство» у відповідних відмінках.
4. У додатках:
1) у додатку 1:
у пункті 2.6 слова «за природний газ» замінити словами 

«за__________________________»;
(вид енергоносія, послуг)

у тексті додатка слова «за природний газ та теплопостачання» замінити сло-
вами «за теплопостачання, природний газ та послуги з постачання, транспорту-
вання, розподілу природного газу»;

2) у додатку 3:
назву додатка, пункт 1 та підпункт 4.7 пункту 4 після слів «природний газ» 

доповнити словами «або вугілля»;
пункт 2 спільного протокольного рішення після слів «Нафтогаз України» до-

повнити словами «або виробник електроенергії або вугледобувне підприємство».
Директор Департаменту економіки  

та фінансів Міністерства енергетики тавугільної промисловості України  
С. Угрюмова

Директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України 
Є. Кузькін

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в 
судове засідання відповідачів:

Винокурова Віктора Аркадійовича, цивільна спра-
ва № 185/7748/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» 
про стягнення заборгованості.

Манукяна Вігена Мануковича, Манукян Олену 
Олександрівну, цивільна справа № 185/7635/16-ц за 
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення забор-
гованості.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 8 грудня 2016 

року о 08.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135, каб. 407.

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

Суддя В. А. Гаврилов

Оріхівський районний суд Запорізької області, що розташований за 
адресою: 70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, ви-
кликає Йокуш Абдуррахмана як відповідача за позовом Йокуш Кате-
рини Вадимівни до Йокуш Абдуррахмана про розірвання шлюбу, в су-
дове засідання на 08.12.2016 року о 09.00 годині. У разі неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя Л. С. Щербань

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться ци-

вільна справа за позовом Первой Олексія Володимировича до Первої 

Алли про розірвання шлюбу, у зв’язку з чим повідомляємо відповідача 

Перву Аллу, що судове засідання відбудеться 8 грудня 2016 року о 12 

год. 00 хв. у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адре-

сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3«б», каб. 215.
Суддя О. М. Куриленко

Державне агентство резерву України оголошує аукціон з реалізації 

зерна, палива для реактивних двигунів та газу природного.

Аукціон відбудеться 26 грудня 2016 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: 

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

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№ 22015130000000001 від 02.01.2015 року, стосовно Галімулі-
на Володимира Юрійовича, 05 липня 1973 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 263 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому, ст. 297-1 КПК 
України.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, місто Привілля, вул. Ча-
паєва, буд. 6. На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає Галімуліна 
Володимира Юрійовича в судовий розгляд, який здійснюється в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 07 
грудня 2016 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суд-
дів у складі головуючої судді Старікової М.М., судді Березіна 
А.Г., судді Фастовця В.М.

Суддя М.М. Старікова

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, 
ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, яке відбу-
деться 09 грудня 2016 року о 12 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно ма-
ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Киє-
ва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, 
каб. 28, під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4700/2016 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Укрсоцбанк» до Козлова Юрія Леонідо-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 05.12.2016 ро-
ку о 09.15 год. (додаткова дата 08.12.2016 року о 08.15 
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Козлова Юрія Леонідовича, 
21.01.1966 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, Калінінський район, вул. Малинича, 46, кв. 
219, є обов’язковою. У разі неявки відповідача справу 
буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення 
проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І.М. Мінаєв

виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду ✦ виклики до суду
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Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганське область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачку Терпак Надію
Іванівну, 22 липня 1971 р.н., в судове засідання по цивільній
справі № 426/3965/16-ц за позовом Терпак Володимира Ми-
хайловича до Терпак Надії Іванівни про розірвання шлюбу,
що відбудеться 07 грудня 2016 року о 09.00 год..

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

Суддя О. М. Попова

Державне агентство резерву України оголошує повторний

аукціон з реалізації кислоти сірчаної у моногідраті

Аукціон відбудеться 15 грудня 2016 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення

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

Детальна інформація про умови проведення аукціону 

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України —

www.gosrezerv.gov.ua.

Комінтернівський районний суд Одеської області викли-
кає як відповідача Улогова Володимира Григоровича в су-
дове засідання, яке відбудеться 08.02.2016 року о 12.00
годині в приміщенні Комінтернівського районного суду за
адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Добро -
слав, вул. Першотравнева, 51, зала №1, в якому буде слу-
хатись цивільна справа за позовом Радова Юрія
Станіславовича до Улогова Володимира Григоровича про
визнання договору дарування недійсним.

Суддя Добров П. В.

У зв’язку 

з втратою печатки 

ТОВ «УКР ПРОЕКТ», 

ЄД 38777884, 

з 23.11.2016 р. 

печатку вважати 

недійсною.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4548/2016 за позовом ТОВ «Кредитні інвести-
ції» до Столбова А .С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 09.12.2016 року о
09.00 год. (додаткова дата - 12.12.2016 року об 11.00
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Столбова Андрія Сергійовича,
19.02.1983 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Грічнева, 14-а, кв. 81, обов’язкова. У
разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його
участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази. При собі мати документ, що по-
свідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області - судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/10693/16-к стосовно Толма-
чова Олександра Олександровича, 15.12.1982 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Толмачов
Олександр Олександрович, зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 143, кв. 91.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Толмачова
Олександра Олександровича в підготовче судове засідання,
яке відбудеться 8 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. у залі
Сватівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Юрченко C. O., суддів Реки А. С., Осіпенко Л. М.

В провадженні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області знаходиться ци-
вільна справа № 185/9254/16-ц року за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Порше
Мобіліті» до Головко Ганни Олександрівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Головко Ганна Олександрівна виклика-
ється в судове засідання 08 грудня 2016 року на
11.00 годину у приміщення Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської області: Дніпро-
петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 135, кабінет № 209. Суддя Шаповалова І. С.

Після опублікування оголошення в пресі, відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи. У разі неявки Головко Ганни Олек-
сандрівни справу буде розглянуто за її відсутності.

В провадженні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області знаходиться ци-
вільна справа № 185/9255/16-ц року за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Порше
Мобіліті» до Лук’янчука Олександра Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Лук’янчук Олександр Анатолійович ви-
кликається в судове засідання 08 грудня 2016 року на
11.15 годину у приміщення Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської області: Дніпро-
петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
буд. 135, кабінет № 209. Суддя Шаповалова І. С.

Після опублікування оголошення в пресі, відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи. У разі неявки Лук’янчука Олексан-
дра Анатолійовича справу буде розглянуто за його
відсутності.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Фоменко Євген Анатолійович,
21.11.1975 р.н., уродженець с. Курилівка Куп’янського
району Харківської області, громадянин України, який
раніше мешкав за адресою: Харківська область, Куп’ян-
ський район, с. Курилівка, вул. Польова, буд. 52-В, від-
повідно до вимог ст. 314 КПК України викликається о
09.00 год. 12 грудня 2016 року до Куп’янського міськ-
районного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для
проведення підготовчого судового засідання у провад-
женні № 1-кп/628/347/16р., справа № 628/3812/16-к. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Головуючий суддя Цендра Н. В.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає в судове засідання Непокойчицького
Олександра Ігоровича (останнє місце реєстрації: Він-
ницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Стави-
ська, 77, кв. 8) для розгляду цивільної справи за
позовом Піжук Наталки Миколаївни, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Служба
в справах дітей Могилів-Подільської міської ради до Не-
покойчицького Олександра Ігоровича про надання згоди
на виїзд неповнолітньої дитини за кордон.

Судове засідання призначено на 09.12.2016 р. о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Непокойчицького О. І. в судове засі-
дання позовна заява буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до За-
любовської Галини Петрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачка по справі Залюбовська Галина Пет-
рівна (мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Часів Яр, вул. Недогибченко, буд. 1) викликається
на 07.12.2016 р. на 08.50 год. до суду в кабінет 
№ 210 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачки, вона повинна повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута заочно
у її відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Ів-
лєва Михайла Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Івлєв Михайло Анатолійович
(мешкає за адресою: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Корсунського, буд. 90, кв. 14) викликається на
07.12.2016 р. на 08.40 год. до суду в кабінет № 210
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута заочно
у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає Дудченко Олену Ген-
надіївну, 17.11.1987 року народження, зареєстровану за адресою: вул. Червоно-
армійська, 150а, м. Скадовськ Херсонської області, в судове засідання як
відповідачку по цивільній справі № 663/1959/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дудченко Олени Ген-
надіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15.00 год. 09 грудня 2016 року в приміщенні
Скадовського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська об-
ласть, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська), 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у відсутність від-
повідачки за наявними доказами.

Адреса відправника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: вул. Набережна Перемоги, 50, 
м. Дніпро.

Суддя О. Ю. Кустов

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну
справу № 227/3941/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Гуцал Ігоря Володимировича
про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач Гуцал Ігор Володимирович, 20.07.1981 року народження,
уродженець м. Донецьк, викликається на 07 грудня 2016 року на 08.30
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи.

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

Суддя Здоровиця О. В.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

АТ «Дельта Банк»
на електронному торговельному майданчику

УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «ПРОФЕСІОНАЛ»

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Сєніна Дмитра Сергійовича
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/7330/16-ц за позовом Гайдук Ганни Сергіївни до Сє-
ніна Дмитра Сергійовича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 7 грудня 2016 року о 12.45 год.; Телеганова
Володимира Олександровича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/10330/16-ц за позовом Те-
леганової Анастасії до Телеганова Володимира
Олександровича про розірвання шлюбу, що відбудеться 7
грудня 2016 року о 13.30 год.

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

Суддя А. С. Река

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 09 грудня 2016 року
о 09 год. 30 хв. як відповідача Вербича Володимира
Андрійовича по цивільній справі №515/1394/16-ц за
позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Вербича Во-
лодимира Андрійовича, Дрангоя Юрія Юрійовича
про стягнення заборгованості. 

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, роз-
гляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І. 

Зміївський районний суд Харківської області викликає
Дзюбу Олександра Миколайовича, 20.07.1975 року народ-
ження, мешканця: сел. Опошня Зіньківського району 
Полтавської області, вулиця Агропунтівська, 7, для прове-
дення судового засідання по цивільній справі за позовом
Дзюби Тетяни Вікторівни до Дзюби Олександра Миколайо-
вича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 року о 8 годині
30 хвилин у приміщенні Зміївського районного суду Харків-
ської області за адресою: м. Зміїв Харківської області, ву-
лиця Адміністративна, 6, зал судового засідання №1. Явка
обов’язкова. В разі неявки відповідача Дзюби О. М. у судове
засідання, судовий розгляд справи буде проводиться за
його відсутністю.

Суддя Овдієнко В. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк»
до Бурякова Сергія Олександровича, Бурякової Тетяни
Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі: Буряков Сергій Олександро-
вич, Бурякова Тетяна Дмитрівна (зареєстровані за адресою:
м. Донецьк, вул. Річна, 46в/31) викликаються на 9 грудня
2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, 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 у їхню відсутність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 08 грудня 2016
року о 10.00 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Мар-
циновську Інну Валеріївну (останнє відоме місце прожи-
вання: Запорізька область, м. Токмак, вул. Приміська,
буд. 39, кв. 1) як відповідача в цивільній справі 
№ 328/4027/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Марци-
новської Інни Валеріївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Петренко Л. В.

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Єйвазову Тетяну  Миколаївну 
в судове засідання з розгляду цивільної справи 
№ 415/5013/16-ц за позовом Табакіної Тетяни Володи-
мирівни до МВС України РСЦ у Луганській області Тери-
торіального центру № 4444, Єйвазової Тетяни
Миколаївни про визнання договору доручення та
пов’язаних з ним інших договорів недійсними, яке від-
будеться 08 грудня 2016 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки в дане судове за-
сідання, справа буде розглянута без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Фастовець В. М.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ряб-
чуна Юрія Олександровича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/11376/16-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Рябчуна Юрія Олек-
сандровича, що відбудеться 07 грудня 2016 року о
09.45 год.

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

Суддя А. С. Река

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає П’ятничку Віктора Богдановича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Житомир, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі 
№ 296/8048/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до П’ятнички Віктора Богдановича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 00 хв. 08
грудня 2016 року у приміщенні Корольовського 
районнного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Сєркову Олександру Олександровичу,

21.02.1988 р.н., який зареєстрований за адресою: Житомир-
ська область, м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського,
буд. 2, та проживав за адресою: Запорізька область, Ток-
мацький район, с. Покровське, вул. Антипенка, 69, на під-
ставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитися 7 грудня 2016 року до каб. З СВ УСБУ в Донецькій
області, до слідчого Черечина А. В. за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для вру-
чення повідомлення про зміну повідомлення про підозру та
про нову підозру, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового
розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22016050000000220 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі
неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Макарівський районний суд Київ-
ської області викликає за адресою: смт
Макарів, вул. Димитрія Ростовського,
б. 35, на 06 грудня 2016 року на 10 го-
дину 00 хвилин як відповідачку Му-
щицьку Надію Валеріївну по цивільній
справі 370/1296/16-ц за позовом
Служби у справах дітей та сім’ї Мака-
рівської районної державної адмініс-
трації в інтересах малолітньої дитини
Мущицької Олександри Олександрівни
до Мущицької Надії Валеріївни про по-
збавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності
вказаної особи.

Суддя Н. Б. Мазка

Бориславський міський суд Львівської
області викликає на судове засідання
Климаша Андрія Володимировича, ос-
таннє відоме місце проживання за адре-
сою: м. Борислав, вул. Трускавецька, 20,
кв. 1, як відповідача у цивільній справі за
позовом Климаш Галини Володимирівни
до Климаша Андрія Володимировича про
розірвання шлюбу на 12 год. 20 хв.
08.12.2016 р. (за адресою: м. Борислав,
вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Климаша Андрія
Володимировича справа буде розгля-
нута у його відсутності.

Суддя А. Т. Слиш

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» до Дзадзамія Ната-
лії Йосипівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.
Відповідачка по справі Дзадзамія Наталія
Йосипівна (зареєстрована за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Армавірська, 26/9)
викликається на 07 грудня 2016 року на
15.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсут-
ності.

Суддя Н. В. Нємиш

Сватівський районний суд Луган-
ської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Огар-
кова Геннадія Ігоровича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі
№ 426/12508/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Огаркова Геннадія
Ігоровича, що відбудеться 6 грудня
2016 року о 09.45 год.

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

Суддя А. С. Река

 
Номер лота: №№605-663 
Коротка назва лота: ООссннооввнніі  ззаассооббии  
Місце проведення аукціону: https://ubprofesional.com.ua 
Дата проведення аукціону: 06 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/7933-06012017-06 
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оголошення

Приморський районний суд м. Одеси викликає Ри-
живанова Владислава Олександровича, 05.07.1968
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3;
ч. 2 ст. 258; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 
ст. 258; ч. 2 ст. 263-1 КК України для участі у підго-
товчому судовому засідані щодо розгляду обвину-
вального акта у кримінальному проваджені 
№ 22015160000000245 від 09.09.2015 року, для роз-
гляду питань, передбачених ст. ст. 314-317 КПК Ук-
раїни, яке відбудеться 12.12.2016 р. о 14 годині 00
хвилин у приміщенні Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Банківська, № 33,
зал судових засідань № 108 (суддя Терзі І. Г.).

Обвинуваченому Риживанову В.О. у разі неявки у
судове засідання повідомити суд про причини своєї
неявки.

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
в залі судових засідань № 13, 12.12.2016 року о 09.30
годині відбудеться судове засідання в кримінальному
провадженні по обвинуваченню Мерзлова Олександра
Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Мер-
злов Олександр Геннадійович, який зареєстрований та
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Пе-
ремоги, 55а/72.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого Іванченка Я. М., суддів Бойка В. М., Луценко Л. B.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як
відповідачку Ломачинську Евеліну Євгенівну, 26 березня 1982
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. 25 Серпня, буд. 66, кв. 2, м. Болград, Одеська область, що
26.12.2016 року о 10.00 годині в залі судового засідання № 4
Болградського районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться
судове засідання по цивільній справі № 497/2105/16-ц за позо-
вом Драндарєва Євгенія Андрійовича до Ломачинської Евеліни
Євгенівни, третя особа: Болградський районний сектор Голов-
ного управління Державної міграційної служби України в Оде-
ській області про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Ломачин-
ській Евеліні Євгенівні подати пояснення, заперечення та усі на-
явні у неї докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Ломачинської Евеліни Євге-
нівни справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки
та її представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк»
до Омельченко Олени Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач по
справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді
справи по суті:

Омельченко Олена Миколаївна, 13.11.1969 р.н.,
яка мешкає за адресою: 86430, Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Маршака, буд. 11, на 19 грудня
2016 року на 08 год. 00 хв.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачки, вона повинна повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя Фролова Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає
цивільну справу № 234/11958/16-ц (провадження 
№ 2-д/234/60/16) за дорученням польського суду про вру-
чення документів Шиліній Наталії та Черняк Олені.

Викликаються:
Шиліна Наталія, яка проживає за адресою: Донецька об-

ласть, м. Макіївка, вул. Данилова, буд. 32, кв. 40.
Черняк Олена, яка проживає за адресою: Донецька об-

ласть, м. Макіївка, вул. Педагогічна, 12/9/3, 
на 08 грудня 2016 року о 08 годині 00 хвилин для участі

у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб.
№ 23.

У разі неможливості з’явитися до Краматорського мі-
ського суду Донецької області, прошу повідомити про це до
початку розгляду справи (телеграма, лист). В повідомленні
прохання посилатися на наш реєстраційний номер - 
2-д/234/60/16.

Суддя Ю. В. Фоміна

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/1955/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Во-
лохова Євгена Валерійовича, Волохової Наталії Вален-
тинівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 06.12.2016 року о 13.00
год. (резервна дата 09.12.2016 року о 13.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі Волохов Євген Валерійо-
вич, адреса: Луганська область, Лутугинський район,
смт Білоріченський, буд. 15, кв. 7, та Волохова Наталія
Валентинівна, адреса: Луганська область, Лутугинський
район, смт Білоріченський, буд. 15, кв. 7.

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

Суддя Полєно В. С.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як від-
повідачів Ушакову Ніну Андріївну, Хатинську Юзефу Костянтинівну,
Хаюк Надію Григорівну, Хорошун Юлію Олегівну, Трусілова Віталія
Володимировича, Шаламова Олександра Анатолійовича по цивільній
справі за позовом Федотова Анатолія Михайловича, Тютіна Андрія
Станіславовича, Тютіної Анжеліки Петрівни, Трофименка Віктора Ва-
сильовича, Федотової Катерини Павлівни, інтереси яких за довіре-
ністю представляє Ковальчук Ірина Миколаївна, до Трусілова Віталія
Володимировича, як правонаступника Трусілової Любові Семенівни,
Ушакової Ніни Андріївни, Хорошун Юлії Олегівни, як правонаступника
Федорової Клавдії Федорівни, Шаламова Олександра Анатолійовича,
як правонаступника Фіскової Ніни Петрівни, Хатинської Юзефи Кос-
тянтинівни, Хаюк Надії Григорівни, третя особа: Бургунська сільська
рада Бериславського району Херсонської області про виділення в на-
турі земельної ділянки зі спільної часткової власності. Слухання
справи призначено на 13.00 год. 14.12.2016 року в приміщенні Бе-
риславського районного суду Херсонської області за адресою: м. Бе-
рислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел.
(05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності.

Суддя Корсаненкова О. О.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна
справа № 310/7390/16-ц за позовом Супрун Ірини
Петрівни до Зозулі Володимира Володимировича,
третя особа: Орган опіки та піклування Виконавчого
комітету БМР Запорізької області про позбавлення
батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 19.12.2016 року на
11.00 годину в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача: Зозулю Володимира
Володимировича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне,
вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/1094/16-ц за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Паригина Сергія Леонідовича (вул. 40 років Перемоги, буд.
15, кв. 50, м. Первомайськ, Луганська обл.) про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач викликається в судове засі-
дання, призначене на 08.12.2016 р. о 08.00 годині в приміщення
Рубіжанського міського суду, зал судових засідань № 5, для розгляду
вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неявки в судове засідання від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності з постановленням заочного рі-
шення. З опублікуванням оголошення, відповідач Паригин Сергій Лео-
нідович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року

народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Ста-
нично-Луганський район, смт Петропавлівка (Петрівка), пров.
Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання, що відбудеться 7 грудня 2016р.
о 15 годині 30 хвилин у приміщенні Біловодського районного
суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як
обвинувачена.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду згідно
зі ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої пе-
редбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Соколову Оксану Борисівну, останні відомі місця прожи-
вання якої за адресою: м. Чернівці, Заставнінська, 152,
та м. Чернівці, вул. Естонська, 19/2, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Іваніць-
кого Б. М. до Вас про визнання договору дарування
недійсним на 09-30 годину 16 грудня 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №8.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається належним чином повідомленим про час і
місце розгляду справи.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
09 грудня 2016 року о 08.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті, суддя Коротка А. О., каб.№ 17, за адресою:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського,
62, Стриж Олену Іванівну (останнє відоме місце ре-
єстрації: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с.Смош,
вул. Маркевича, буд. 67) як відповідача по цивільній
справі № 742/3357/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Стриж Олени Іванівни про стягнення забор-
гованості.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10 Б, каб. 38) викликає Афзаі
Мохаммад Дауд на 14 год. 00 хв. 19 грудня 2016
року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/7625/16-ц, 2-3861/16 за позовом WD-40 Ме-
ньюфекторінг Компані до Афзаі Мохаммад Дауд,
Державної служби інтелектуальної власності України
про визнання свідоцтва недійсним та зобов’язання
вчинити дії. У разі неявки, справу буде розглянуто
за відсутності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. 327, ви-

кликає на 18.01.2017 року на 11 год. 00 хв.

відповідача Іванющенка Арсена Юрійовича по справі

за позовом Харченко В. П. до Іванющенко А. Ю. про

стягнення грошових коштів. Відповідач виклика-

ється у судове засідання. У разі неявки відповідача

справа розглядатиметься за його відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом Стаднік
Галини Тимофіївни до Жеребцової Наталі Анатоліївни
про визнання права власності. Відповідачка по справі
Жеребцова Наталя Анатоліївна (зареєстрована за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Стадіонна, 6/37), викликається на
08 грудня 2016 року на 10.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Тарутинський районний суд Одеської області пові-
домляє Сєліна Івана Анатолійовича, як відповідача, що
судове засідання по цивільній справі за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)
до Сєліна Івана Анатолійовича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною випла-
тою, відбудеться в приміщенні суду (Одеська область,
Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб.
№ 6) під головуванням судді Козирєва M. B. 07 грудня
2016 р. о 10 год. 00 хв.

У разі неявки у судове засідання справа буде розгля-
нута у вашу відсутність у заочному порядку.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ« Акцентбанк»,
про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться: 

06.12.2016 р. (резервне судове засідання — 20.12.2016 р.)
Полчкова Ірина Володимирівна о 14.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Лейтенанта Шмідта,

буд. 10, кв. 1) справа № 409/1693/16-ц
Мокляк Валентина Володимирівна о 15.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ленінського Ком-

сомолу, буд. 9, кв. 89) справа № 409/1594/16-ц
Сафонова Ірина Володимирівна о 15.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 14, 

кв. 41) справа № 409/2310/16-ц
12.12.2016 р. (резервне судове засідання — 26.12.2016 р.)
Горячева Алла Олександрівна о 14.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграду,

буд.14, кв. 17) справа № 409/2248/16-ц
Суддя О. Ю. Максименко

08.12.2016 р. (резервне судове засідання — 16.12.2016 р.)
Лапчевська Тетяна Вікторівна о 8.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Оріхівка, вул. Пер-

шотравнева, буд. 159, кв. 11) справа № 409/1969/16-ц
Манукян Аіда Мнацаканівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Професійна, буд. 96-а) справа 

№ 409/1943/16-ц
Маринич Тетяна Миколаївна о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Дружби, буд. 13, кв. 4)

справа № 409/1948/16-ц
Котова Марина Анатоліївна о 9.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл. м. Луганськ кв. Гер. Сталінграду, буд. 5, кв.

216) справа № 409/1945/16-ц
Руда Світлана Володимирівна об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. 6-й Онезький, буд.

10) справа № 409/1937/16-ц
Виговський Віктор Вікторович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 4д,

кв. 97) справа № 409/1942/16-ц
Третьяков Ігор Анатолійович о 10.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Георгіївка, вул. Ле-

ваневського, буд. 47) справа № 409/1936/16-ц
Суддя В. С. Полєно

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

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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Жук Наталію Сергіївну,
яка зареєстрована за адресою: вул. Доватора, б. 8, кв.
12, м. Суходільськ Луганської області, як відповідачку в
судове засідання по цивільній справі № 426/3660/16-ц
за позовом Жука Дениса Леонідовича до Жук Наталії
Сергіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 8
грудня 2016 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Гаркуша Віталія
Сергійовича, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/7378/16-ц за позовом Леснікової
Світлани Анатоліївни до Гаркуша Віталія Сергійовича про
стягнення аліментів, що відбудеться 7 грудня 2016 року
о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Пєтухова Дмитра Анато-
лійовича, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7470/16-ц за позовом Уланової-Пєтухової
Оксани Геннадіївни до Пєтухова Дмитра Анатолійовича
про стягнення аліментів, що відбудеться 7 грудня 2016
року о 13.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Рачковського Олек-
сандра Сергійовича, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/7383/16-ц за позовом Рачков-
ської Аксинії Миколаївни до Рачковського Олександра
Сергійовича про стягнення аліментів, що відбудеться 7
грудня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Літвінова Ігоря Анатолійовича в
справі № 433/2269/16-ц-2/433/1146/16 за
позовом ТОВ «Фінансова компанія «До-
віра та Гарантія» до Літвінова Ігоря Ана-
толійовича про звернення стягнення.

Засідання відбудеться 08 грудня 2016
року о 10 год. 00 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Просвєтова Євгена Сергійовича в
справі № 433/2270/16-ц-2/433/1147/16 за
позовом ТОВ «Фінансова компанія «До-
віра та Гарантія» до Просвєтова Євгена
Сергійовича про звернення стягнення.

Засідання відбудеться 08 грудня 2016
року о 10 год. 15 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Гаврющенка Ігоря Миколайо-
вича як відповідача у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ № 420/1839/16-ц
(провадження № 2/420/900/16) за позовом Гав-
рющенко Наталії Павлівни до Гаврющенка Ігоря
Миколайовича про позбавлення батьківських
прав, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору – Управління служб у
справах дітей Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради, яке відбу-
деться 07 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. (ре-
зервна дата судового засідання 09 грудня 2016
року о 09 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 01.06.2016 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016130000000108 відносно Іорганського Гри-
горія Петровича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Іорган-
ський Григорій Петрович у судове засідання, яке
призначено на 07 грудня 2016 року о 13.00 годині
та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

З дня опублікування оголошення обвинуваче-
ний вважається повідомленим про час та місце
слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК Ук-
раїни.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської
області викликає у судове засідання як від-
повідача по справі за позовом Державного
вищого навчального закладу «Національний
гірничий університет» про стягнення забор-
гованості за угодою про надання освітніх по-
слуг, яке відбудеться 07.12.2016 року о
09.00:

Горошкова Юлія Юріївна, 31.01.1989 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) – Луганська обл., 
с. Кленове.

Адреса суду: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова
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Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В.Г. здійс-

нює виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-
22-08) Крюченка Миколу Валентиновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк,
вул. Куйбишева, 151/17, який обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, для участі у підготовчому спеціальному судовому засіданні по кримінальному про-
вадженню № 12015050000000690 від 10.08.2015 p., яке відбудеться 07.12.2016 року об 11 годині
15 хвилин в приміщенні Селидівського міського суду Донецької області.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений
вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Крюченка М.В. до суду за викликом без поважних причин, на нього може
бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2
розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове про-
вадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на виклик згідно
ст. 138 КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обме-
ження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у
місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хво-
роба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Крюченку М. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до
суду.

Головуючий суддя В. Г. Черков

Міловський районний суд Луганської області повідомляє,
що «07» грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні
Міловського районного суду відбудеться судове засідання з
розгляду цивільної справи №2-110/418/528/16-ц за позовом
Рубан Юрія Івановича до Рубан Лариси Леонідівни про розір-
вання шлюбу. У разі неявки відповідачки у судове засідання
або неповідомлення причин неявки, о 09 годині 00 хвилин 13
грудня 2016 року у судовому засіданні по даній справі буде ви-
несено заочне рішення у Вашу відсутність за наявними по
справі доказами.

Суддя С. І. Чехов

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає
Мироненка Артема Вікторовича, 27 квітня 1981 р.н., в судове
засідання, яке призначене на 10 годину 00 хвилин 09 грудня
2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/1395/16-ц за
позовом Мироненко Світлани Миколаївни до Мироненка Ар-
тема Вікторовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської
області (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Першот-
равнева, 30 а) викликається Мачарашвілі Отарі у цивільній
справі №398/1661/16-ц за позовом Євтушенко Наталії Володи-
мирівни до Мачарашвілі Отарі про стягнення аліментів як від-
повідача на 20 грудня 2016 року о 15 год. 00 хв., в каб. №2
(суддя Голосеніна Т. В.). Остання адреса проживання невідома.
У разі неявки відповідача у судове засідання, справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними матеріалами справи.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
23 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адре-
сою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської області від-
будеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/526/16-ц за
позовом Шакурової Наталі Іванівни до Шакурова Анзорі Анатолійовича
про розірвання шлюбу.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач
Шакуров Анзорі Анатолійович, 08.01.1985 року народження. В разі не-
явки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки не-
поважною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Новоселицький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає Папука Андрія Аркадійовича, останнє
відоме місце проживання: с. Тарасівці Новоселиць-
кого району Чернівецької області, як відповідача в
судове засідання у цивільній справі за позовом
Папук Анжели Миколаївни до Папука Андрія Аркаді-
йовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 годину 00 хви-
лин 19 грудня 2016 року в Новоселицькому район-
ному суді.

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

Суддя Ляху Г. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26а) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до фізичних осіб про стягнення
заборгованості за кредитними договорами. Відпові-
дачі:

- справа № 319/1297/16-ц Дегтяр Володимир Во-
лодимирович, остання відома адреса проживання:
Донецька область, м. Сніжне, вул. Новотко, буд. 8,
кв. 6.

Дегтяр Галина Станіславівна, остання відома ад-
реса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Новотко, 8, кв. 6 в судове засідання, яке призначене
на 11 год. 00 хв. 15 грудня 2016 року;

- справа № 319/1168/16-ц Проніна Тетяна Володи-
мирівна, остання відома адреса проживання: До-
нецька область, м. Сніжне вул. Л. Толстого, 49, кв. 9
в судове засідання, яке призначене на 11 год. 15 хв.
15 грудня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів можна отри-
мати в суді за вищевказаною адресою або через
«Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
та докази на їх підтвердження. У випадку неявки від-
повідачів в судове засідання та неповідомлення суду
про поважну причину неявки позов буде розглянутий
за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 05.10.2016 року було винесено

рішення по цивільній справі № 409/2339/16-ц за по-

зовом Мішиної Олени Вікторівни до Мішина Дмитра

Сергійовича про розірвання шлюбу, яким позовні

вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Чаплинський районний суд Херсонської області ви-
кликає до суду по цивільній справі за позовом Сімейка
Леоніда Григоровича до приватного підприємства
«Вихід-2» про стягнення середньомісячного заробітку
за час вимушеного прогулу відповідача приватне підпри-
ємство «Вихід-2» на 15 годину 30 хвилин 12 грудня 2016
року.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Чаплин-
ського районного суду, що розташоване по вул. Космо-
навтів, 23 в смт Чаплинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що Глухову Анастасію Олегівну та Щербак Та-
раса Васильовича викликають в судове засідання в
якості відповідачів у цивільній справі за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» до Глухової Анастасії Олегівни та Щербак
Тараса Васильовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, процентів, нарахованих за корис-
тування кредитом та пені.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2016 року о
10 годині 00 хвилин, за адресою м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, кабінет № 17. У разі неявки відповідача без по-
важних причин справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Дзержинський районний суд міста Харкова повідом-
ляє, що цивільна справа № 638/2324/14-ц, 2/638/3596/16
за позовом Іванової Н. К. до Чичотки С. П., Іванова A. M.,
ПАТ «ОТП Банк», Дзержинський ВДВС ХМУЮ, треті
особи: ПН ХМУЮ Науменко О. М., ПН ХМУЮ Котлярова
О. М., ПН Дніпропетровського MHO Бондар І. М., ПН
ХМНО Бінус О. О. про визнання договору купівлі-про-
дажу недійсним призначена до розгляду в приміщенні
Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою:
м. Харків, пр. Перемоги, 52-В каб. № 124 на 11:00 годину
23.12.2016 року. З опублікуванням оголошення відпові-
дачі вважаються належним чином повідомленими про
дату, час та місце судового засідання.

Суддя Шишкін О. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 07 грудня 2016 року о 16.20 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 31,
відбудеться розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Яцун Григорія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Яцун
Григорій Олександрович, АРК, м. Керч, вул. Ген. Пет-
рова, 76, кв. 74.

Суддя М. О. Шаховніна

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з реалізації зерна.

Аукціон відбудеться 29 грудня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення

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

Детальна інформація про умови проведення аукціону 
розміщена на офіційному веб-сайті 

Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Стан Вален-
тину Василівну (15.08.1957 р. н., зареєстровану за адресою: вул. 28
Червня, буд. 31, с. Павлівка Арцизького району Одеської області), як
відповідача по цивільній справі № 492/869/16-ц за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до
Стан Валентини Василівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Розгляд справи призначено на 14.12.2016 р. о 08
год. 30 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 неповідомлення
про причину його неявки, справа буде розглянута у його відсутність
за наявними у справі матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Ленінську районну в м. Луганську раду, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5894/16-ц за позовною заявою Татарнєвої (Долгополова)
Вікторії Леонідівни до Ленінської районної ради, Слов’янесерб-
ської районної ради Луганської ради про визнання права влас-
ності на спадкове майно, що відбудеться 08 грудня 2016 року о
09-00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Втрачені суднові документи
судна «МГК-912» 

(Свідоцтво про право 
власності на судно 

та Свідоцтво про право
плавання під Державним

прапором України) 
(судновласник - 

ДУ «Держгідрографія»)
вважати недійсними.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Некрасової Світлани Вікторівни про стягнення
боргу за кредитним договором.

Відповідачка по справі Некрасова Світлана Вікторівна,
(місце реєстрації не відоме) викликається на 07 грудня
2016 року на 09 годину 45 хвилин до суду, кабінет 
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в
зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1693/16-ц (провад-
ження 2/220/601/16) за позовом Федотова Олексія Євгено-
вича до Шахтарської сільської ради Великоновосілківського
району Донецької області, Федотова Юрія Олександровича
про визнання додаткового строку для подання заяви про
прийняття спадщини повідомляє, що судове засідання при-
значено на 08.12.2016 р. на 13.00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район,
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21 Суддя Якішина О.М.
Суд викликає як співвідповідача Федотова Юрія Олександро-
вича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя О. М. Якішина

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
07.12.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5, Луньова Олександра Вікторовича (останнє відоме
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Ювілейна, 89/46), як відповідача по цивільній справі
№ 219/5777/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія»
про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
№ 2/219/4765/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Бабенка Андрія Вікторовича про стягнення боргу.

Відповідач у справі Бабенко Андрій Вікторович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Студентська, 3/323, викликається на 08.12.2016 року на
08.45 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 08 грудня 2016 року о 13.00 годині за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 19, як відповідача по справі за позовом Косенко
І.В. про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів Потапова Олександра Григоровича, 27.05.1984
р.н., м. Костянтинівка, вул. Безнощєнко, 7/64.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Благодійний фонд «ТОВАРИСТВО РОЗВИТКУ» 
м. Одеса оголошує про проведення тендерів.

1) з 28.11.2016 р. по 19.12.2016 р.: предмет тендеру:
закупівля послуг по проживанню та харчуванню та са-
наторно-курортному лікуванню для малозабезпечених в
січні-лютому 2017 року тривалістю 14 діб на 70 осіб. До-
кладна специфікація надсилається за запитом.

2) з 28.11.2016 р. по 09.12.2016 р.: предмет тендеру:
закупівля продуктів харчування та засобів побутової хімії
для формування подарунків для малозабезпечених. До-
кладна специфікація надсилається за запитом.

Довідки за телефоном (050) 390-12-25 та електрон-
ною поштою jurij.rjabokon@gfe-odessa.org

Кушенко Євген Юрійович. 17.08.1989 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Білицьке, вул.
Соцпраці, буд. 9, кв. 10, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по ци-
вільній справі № 227/3994/15-ц за позовом Сліпченко Алли
Миколаївни до Кушенка Євгена Юрійовича, третя особа: До-
бропільський районний відділ Головного Управління Дер-
жавної міграційної служби у Донецькій області про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Судове засідання відбудеться 07.12.2016 року
о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки від-
повідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом Кожової Марини Ми-
колаївни до Кожова Сергія Вікторовича про розірвання
шлюбу.

Відповідач Кожов Сергій Вікторович, 1960 року народ-
ження, викликається на 07 грудня 2016 року на 08.30 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Кагарлицький районний суд Київської області викли-
кає як відповідача гр. Гармаша Ігоря Валерійовича по ци-
вільній справі № 368/1487/16-ц за позовом Мартиненка
Віктора Володимировича до Гармаша Ігоря Валерійо-
вича, 3-я особа: Вишгородський районний відділ ДВС
про звільнення майна з-під арешту, для розгляду даної
справи по суті.

Останнє відоме місце проживання відповідача Гар-
маша Ігоря Валерійовича: м. Вишгород, вул. Симоненка,
4а, кв. 60.

Фактичне місце проживання не відоме.
Судове засідання відбудеться 21 грудня 2016 року о

09.30 годині в приміщенні Кагарлицького районного
суду Київської області, що знаходиться за адресою: вул.
В. Великого 3, м. Кагарлик, Київської області, головую-
чий по справі суддя Іванюта Т. Є.

В разі неявки відповідача Гармаша І.В. в судове засі-
дання справа буде розглянута у його відсутність.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача П’ятак Валентину Миколаївну, яка за-
реєстрована за адресою: вул. 95 Гвардійської стрілецької
дивізії, буд. 23, м. Оріхів, Запорізька область, 70500,
фактично проживає за адресою: вул. Дубровська, 26, 
с. Примерне, Кам’янсько-Дніпровський район, Запо-
різька область, у судове засідання по цивільній справі
№ 2/323/978/2016, 323/3371/16-ц за позовом Дейнеги
Світлани Вікторівни, Мул Миколи Івановича до П’ятак
Валентини Миколаївни про стягнення 3% річних та ін-
дексації на індекс інфляції за порушення грошового зо-
бов’язання. Судове засідання відбудеться о 13.30 годині
13.12.2016 року у приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під голову-
ванням судді Фісун Н. В.

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

Куликівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідачку Панченко Світлану Мико-
лаївну (останнє відоме місце реєстрації: 16333, Чер-
нігівська область, Куликівський район, село
Смолянка, вул. Гончара, 197) для участі у справі 
№ 737/1097/16-ц, провадження № 2/737/419/16 за
позовом ТОВ «Європейська агенція з повернення
боргів» до Панченко Світлани Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року
о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою:
16300, Чернігівська область, Куликівський район,
смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іва-
нець С. В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки справу буде розглянуто без вашої
участі заочно за наявними у справі доказами.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в
судове засідання як відповідача Москаленка Миколу
Федоровича.

Цивільна справа № 185/8390/16-ц за позовом ТОВ
«Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості за
кредитним договором № 50004260 від 07.05.2012
року.

Останнє місце проживання відповідача: м. До-
нецьк.

Судове засідання призначене на 18 січня 2017
року о 14.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул.
Дніпровська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за його відсутністю.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -6  -11       -3    -8
Житомирська -6  -11       -3    -8
Чернігівська -6  -11       -3    -8
Сумська -8  -13       -3    -8
Закарпатська -6  -11      +2    -3
Рівненська -6  -11       -3    -8
Львівська -6  -11       -3    -8
Івано-Франківська -6  -11       -3    -8
Волинська -6  -11       -3    -8
Хмельницька -6  -11       -3    -8
Чернівецька -6  -11       -3    -8
Тернопільська -6  -11       -3    -8
Вінницька -6  -11       -3    -8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -6   -11      -3     -8
Кіровоградська -6   -11      -3     -8
Полтавська -7   -12      -3     -8
Дніпропетровська -6   -11      -3     -8
Одеська -4      -9      -2    +3
Миколаївська -5   -10      +2     -3
Херсонська -4      -9      +2     -3
Запорізька -3      -8      +2     -3
Харківська -7   -12      -3     -8
Донецька -6   -11      -3     -8
Луганська -6   -11      -3     -8
Крим -4      -9      +2     -3
Київ -6      -8      -3     -5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Франкова родина кличе 
до себе в Київ
ВХОДИНИ. Квартира, де мешкали нащадки 
Великого Каменяра, стала музеєм  

Буковина вшановує
Назарія Яремчука

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПІСНЯ БУДЕ ПОМІЖ НАС. Народному артистові  України, лауреа-
тові Національної премії імені Тараса Шевченка Назарію Яремчуку
останнього дня осені  виповнилося б 65 років.  Тяжка хвороба забрала
його молодим, на злеті творчості. Та він з нами: своїми піснями, своїм
унікальним голосом, в якому  сама Україна. 

Рідна Назарієві Буковина, його Вижниця, звідки 18-річним юнаком
розпочав шлях у велику естраду, вшанували ювілей видатного укра-
їнського співака концертами-споминами, виставками, творчими ве-
чорами, фестивалями української сучасної естрадної пісні його імені,
що відбулися на сценах
Чернівецької обласної фі-
лармонії та Вижницького
районного будинку куль-
тури.  Звучали пісні з ре-
пертуару Назарія Яремчу-
ка, сучасних українських
композиторів у виконанні
зірок нашої естради, об-
робки українських пісень
та інструментальні твори.
І, звичайно, спогади про
уславленого й улюблено-
го всіма Назарія. 

Кіномистецький вечір-
спогад «Я любив вас усіх,
та найбільше любив Ук-
раїну» у Вижниці зібрав
друзів Назарія Яремчука,
його творчих побратимів.
Вони відкрили меморіальну дошку вокально-інструментальному ан-
самблю «Смерічка» на фасаді районного будинку культури, звідки у
60-х роках злетіла сучасна естрадна українська пісня з Левком Дут-
ківським, Назарієм Яремчуком, Василем Зінкевичем, Володимиром
Івасюком.

«Яремчук, Миколайчук — то були не лише таланти. То й справжня
така чоловіча врода, справжня — буковинська. Це характери, це —
душа. Вони мали народитися саме тут, на  красивій співочій землі»,
—  сказала    під час урочистостей народна артистка України Вален-
тина Ковальська. В  межах відзначення Назарієвого ювілею черні-
вецький видавничий дім «Букрек» презентував тритомне видання
«Золотий вік української естради» — про тих, хто творив і творить пі-
сенну історію нашої держави.  

Наталя ЛІЩИНСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

Укиївському будинку на
вулиці Володимир-

ській, куди 1949 року ра-
дянська влада силоміць пе-
реселила зі Львова сім’ю
сина Івана Франка Тараса,
днями відкрито квартиру-
музей усієї великої родини.
Ініціатором її створення
став нині єдиний прямий
нащадок роду онук Велико-
го Каменяра Роланд. Він
очолює правління Міжна-
родного фонду Івана Фран-
ка.

У двох залах музею міс-
тяться архівні документи,
сімейні фото, які розповіда-
ють про київський період
життя дітей та онуків Івана
Франка.

Цікаво, що всі вони мали
філологічний хист, а ось у
Роланда обставини склали-
ся так, що спочатку навчав-
ся на нафтовому факульте-
ті у Львівській політехніці,
а по переїзді до Києва — на
гірничому факультеті Ки-

ївської. Після закінчення
працював у столичному ін-
ституті автоматики, де за-
хистив кандидатську ди-
сертацію й пройшов шлях
від наукового співробітника
до заступника генерально-
го директора, став автором

майже 50 праць у галузі ав-
томатичного регулювання
та приладобудування.

Та хоч онук українського
класика в літературу не пі-
шов, він став духовним
продовжувачем дідової
справи, популяризатором
його творчості. Виступи у
ЗМІ, на тематичних захо-
дах мають на меті донести
до загалу правдиву інфор-
мацію про знамениту роди-
ну. Кілька років тому в селі
Халеп’я на Київщині з його
ініціативи і за підтримки
місцевої влади було від-
крито музей Івана Франка.
Пан Роланд пояснив своє
рішення так: «Халеп’я —
село на півдорозі до Канева.
Пригадав, що Франко тричі
приїздив до Києва. Але
жодного разу влада не дала
йому змоги побувати на мо-
гилі Тараса Шевченка. І на-
родилася назва експозиції:
«Дорога І. Франка до Т.

Шевченка через Дніпро».
Для неї відвели дві вільні
кімнати у місцевому архео-
логічному музеї Вікентія
Хвойки. Нам дуже допоміг
Львівський літературно-
меморіальний музей 
І. Франка, який надав час-
тину своїх експонатів. В
експозиції цього музею 
І. Франка представлено
еліту, з якою він, приїж-
джаючи сюди, мав контак-
ти: Микола Лисенко, Леся
Українка, Олена Пчілка.
Відвідувачі бачать карти-
ни, фото».

Більшість світлин для
київського музею пан Ро-
ланд також передав із до-
машнього архіву. Іншою
прикрасою музею стала
виставка робіт його батька
Тараса — майже 30 кар-
тин, а загалом його аматор-
ська колекція налічує 380
робіт, створених упродовж
1931—1968 років

Квартиру-музей освятив архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків

Степан Галябарда вклонився 
рідній Тернопільщині

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ДАТА. «Я їду додому знову,
я їду вклонитись родині», —
рядки з вірша-пісні означили
стан душі ювіляра, якому ви-
повнилося 65, і стали основою
творчого вечора в найбільшо-
му палаці культури Тернополя.
Завважу: і полудень віку, і 55-
та 60-річчя пан Степан також
відзначав концертом у місті
юності.

«Я вас люблю», — так від-
верто і щиро назвав він ниніш-
ню зустріч із земляками. Ук-
раїна, дім, любов — тріада,
що зцементувала програму
цього літературно-музичного
вечора. Перші вірші та пісні
заходу — про роки нашої бор-
ні. Заслужений артист України

Василь Волощук та Оксана
Радул розпочали виступ з піс-
ні за текстом С. Галябарди
«Небесна Сотня». Зала підня-
лася, на очах багатьох гляда-
чів з’явилися сльози. «Моя Ук-
раїна в огні, на справжній вій-
ні, не в кіні», — продовжив по-
ет-пісняр. І прочитав дещо із
власних «Листів товаришу Пу-
тіну».

Герой пісні «Стій, враже»,
яку запропонував ювіляр, на
цю війну не збирався йти, ще
саду не досадив, але друг і су-
сід пішов, і ворог їх убив. Хіба
можна сидіти вдома?! «А нам
прийшов єднатись, браття,
час, москаль вже більше не
посварить нас», — прочитав
опісля С. Галябарда. В унісон
прозвучала його пісня на му-
зику тернополянина Василя

Дунця «Не продай Україну
зайдам».

Патріотичні й ліричні пісні на
вірші ювіляра звучали у вико-
нанні Ольги Євченко з Черні-
гівщини, закарпатця Ігоря Бі-
лика, Василя Дунця, Наталії
Бурмас, Віталія Приємського з
Тернопільщини, буковинців
Яни та Валерія Сиротюків,
дуету «Писанка».

Ювіляр і справді весь зітка-
ний з поезії любові. «Я вас
люблю! — стверджує й обіцяє:
— До вас ще приїду». І не ли-
ше до краян. Адже свою прек-
расну дату поет-пісняр відзна-
чає впродовж усього року.
Концерти з цієї нагоди вже
відбулися в Чернівцях, Луцьку,
Львові, Мукачевому, деяких
містах Львівщини, Чернігівщи-
ни та Тернопілля.

Концерти-спомини,
виставки, творчі вечори,
фестивалі української
сучасної естрадної пісні
його імені  відбулися на
різних локаціях та на
сценах Чернівецької
обласної філармонії і
Вижницького районного
будинку культури.

Стіни  нового музею  прикрасили живописні роботи сина
Івана Франка — Тараса 

Ювіляр рано посивів, 
та душею лише молодіє 
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