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Закон України «Про Національну
комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг»

ЦИФРА ДНЯ

Уряд контролюватиме
ціни на ліки 

МЕТА. Забезпечити встановлення справедливих цін на ліки в
Україні з 1 січня — таке завдання поставив Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман перед новопризначеним головою Державної
служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ната-
лією Гудзь. Ідеться про референтне ціноутворення, реімбурсацію,
реєстрацію ліків і підтримку вітчизняного виробника.  

«У мене є дві вимоги, нормальні для будь-якої людини: це спра-
ведлива ціна на ліки, яка має бути нижчою, ніж сьогодні, і якість»,
— наголосив глава уряду, враховуючи необхідність виконання
урядових рішень про здешевлення лікарських засобів і дерегуля-
цію фармацевтичного ринку.

«Рішення доведено, хто не виконуватиме, той саботуватиме,
— цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій
з громадськістю Секретаріату КМУ. — Якщо саботуватимете, ми
маємо інструменти й важелі впливу поставити всіх на місце». Уже
в січні буде підбито перші підсумки щодо того, де відбулося зни-
ження цін на ліки, а де допущено зловживання і яких методів по-
карання було застосовано до порушників.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК: «Спільна біда
об’єднала нас і зробила

непереможними. Жоден
ворог не страшний тій
країні, де армія здатна
захистити свій народ, 

а народ усіляко
підтримує свою армію!»

Міністр оборони про гідність і силу українського
війська, яке стримує іноземну воєнну агресію на сході
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ

Сьогодні День місцевого
самоврядування. Про позитивні зміни
завдяки реформам розповідає голова
об’єднаної територіальної громади на
Чернігівщині Валентина Карпенко

Наступ на тінь

ГОСТРА ТЕМА. Боротьба з нелегальним бізнесом: чи збігається
бачення підприємницького кола і влади?
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1,74 млн тонн 
цукру з початку сезону вже виробили

вітчизняні заводи. Це майже 94% 
прогнозованого рівня в 2016—2017

маркетинговому році

Культурна спадщина під загрозою зникнення
СКАРБНИЦЯ НАРОДУ. «Урядовий кур’єр» побував у  Центрі кобзарського мистецтва 
на Дніпропетровщині, який ледь животіє без підтримки 

Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

Коли я вперше відвідала Центр
кобзарського мистецтва у Під-

городньому (Дніпропетровська 
область) й ознайомилася з там -
тешнім музеєм, мене вразили долі

кобзарів, які жили і творили у цьо-
му козацькому краї. Попри життєві
негаразди, репресії та пе -
реслідування радянської влади, і
на війні, й у в’язниці вони залиша-
лися українцями,  не зраджували
народному мистецтву. Це кобзар і
художник, майстер з виготовлення

бандур Іван Бут — репресований  і
реабілітований вже посмертно, це
його учень Олекса Коваль, який під
час Другої світової війни у брян-
ських лісах власноруч зробив
бандуру і грав на ній. 

А бандуриста, поета, худож -
ника-жи вописця, потомственого

священика Миколу Сарму-Соко-
ловського за любов до України й
українського мистецтва двічі було
засуджено до розстрілу, замінено-
го на 25 років ув’язнення та катор-
ги. Микола Олександрович разом
з іншими політв’язнями створив
ансамбль бандуристів ГУЛАГу,

виготовив собі та друзям бандури
і навчив їх кобзарського мистец-
тва. Здавалося б, народне мистец-
тво, яке не здолала ні російська
імперія, ні радянські репре-
сії, маємо всіляко берегти і
плекати, передавати на-
ступним поколінням. 5
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В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4741/2016 за позовом ТОВ «Торговий дім
«Щедро» до Туряниці А. О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 09.12.2016 року о
08.45 год. (додаткова дата 13.12.2016 року о 08.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Туряниці Андрія Олеговича,
20.07.1983 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Казарцева, буд. 3, корп. 2, кв. 70, 
є обов’язковою. Уразі 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

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Балабана Бориса Петровича, 05.10.1956 р.н., Балабана
Олександра Борисовича, 31.12.1982 р.н., які зареєстро-
вані за адресою: вул. Калмикова, 25, кв. 3, м. Арциз Оде-
ської області, як відповідачів по цивільній справі №
492/924/16-ц за позовом Арцизької міської ради Оде-
ської області до Балабана Бориса Петровича, Балабана
Олександра Борисовича про визнання осіб такими, що
втратили право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи призначено на 14.12.2016 р. о 10 год. 30
хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської об-
ласті за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845)
3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, або не-
повідомлення про причину неявки, справа буде розгля-
нута у їхню відсутність за наявними в ній матеріалами.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області
перебуває кримінальне провадження № 415/3114/16-к, внесене до
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015130000000038 від
19.02.2015 року, стосовно Казацького Олександра Олександровича,
7 жовтня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, місто Сорокине (Краснодон),
вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський
суд Луганської області викликає Казацького Олександра Олександро-
вича в підготовче судове засідання, яке здійснюється в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 12 грудня 2016 року
об 11.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ,
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядалося колегією суддів у складі: го-
ловуючої судді Старікової M. M., суддів: Березіна А. Г., Грибанової Л. О.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 13.12.2016 року о 08.00 год.:

- Міхайлевич Юрій Вікторович, 20.04.1984 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) - Луганська обл., м. Ровеньки;

- Міхайлевич Ірина Георгіївна, 13.01.1986 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
- Луганська обл., м. Ровеньки;

- Бугрименко Олена Вікторівна, 30.09.1978 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) - Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій 
Президента України для видатних 
спортсменів та тренерів України 

з олімпійських видів спорту
Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про

стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з
олімпійських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008
року № 642, від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від
23 лютого 2012 року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тре-
нерам України з олімпійських видів спорту:
БЕЛЕНЮКУ — срібному призеру XXXI літніх
Жану Венсановичу  Олімпійських ігор 2016 року з боротьби 

греко-римської, у розмірі 12 тисяч гривень
БОНДАРЕНКУ — бронзовому призеру XXXI літніх
Богдану Вікторовичу  Олімпійських ігор 2016 року з легкої 

атлетики, у розмірі 10 тисяч гривень
ВЕРНЯЄВУ — чемпіону XXXI літніх Олімпійських ігор
Олегу Юрійовичу  2016 року з гімнастики спортивної, у розмірі 

15 тисяч гривень
ВОРОНІНІЙ — срібній призерці XXXI літніх Олімпійських
Олені Володимирівні  ігор 2016 року з фехтування, у розмірі 

12 тисяч гривень
КОМАЩУК — срібній призерці XXXI літніх
Аліні Іванівні  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування, 

у розмірі 12 тисяч гривень
КРАВАЦЬКІЙ — срібній призерці XXXI літніх
Олені Вікторівні  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування, 

у розмірі 12 тисяч гривень
КУЛІШУ — срібному призеру XXXI літніх Олімпійських
Сергію Володимировичу  ігор 2016 року із стрільби кульової, 

у розмірі 12 тисяч гривень
МІЩУКУ — бронзовому призеру XXXI літніх
Тарасу Вікторовичу  Олімпійських ігор 2016 року з веслування 

на байдарках і каное, у розмірі 10 тисяч 
гривень

РІЗАТДІНОВІЙ — бронзовій призерці XXXI літніх
Ганні Сергіївні  Олімпійських ігор 2016 року з гімнастики 

художньої, у розмірі 10 тисяч гривень
ТИМОЩЕНКУ — срібному призеру XXXI літніх
Павлу Юрійовичу  Олімпійських ігор 2016 року із сучасного 

п’ятиборства, у розмірі 12 тисяч гривень
ХАРЛАН — срібній призерці XXXI літніх
Ользі Геннадіївні  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування, 

у розмірі 12 тисяч гривень
ЧЕБАНУ — чемпіону XXXI літніх Олімпійських ігор
Юрію Володимировичу  2016 року з веслування на байдарках і каное, 

у розмірі 15 тисяч гривень
ЯНЧУКУ — бронзовому призеру XXXI літніх
Дмитру Миколайовичу  Олімпійських ігор 2016 року з веслування 

на байдарках і каное, у розмірі 10 тисяч 
гривень

БЛОХІНІЙ — тренеру бронзової призерки XXXI літніх
Ірині Олегівні  Олімпійських ігор 2016 року з гімнастики 

художньої Різатдінової Г. С., у розмірі 5 тисяч 
гривень

БОНДАРЕНКУ — тренеру бронзового призера
Віктору Васильовичу  XXXI літніх Олімпійських ігор 2016 року 

з легкої атлетики Бондаренка Б. В., у розмірі 
10 тисяч гривень

БУНДЗУ — тренеру бронзового призера
Роману Степановичу  XXXI літніх Олімпійських ігор 2016 року 

з веслування на байдарках і каное 
Міщука Т. В., у розмірі 5 тисяч гривень

ВАСЮТІНУ — тренеру срібної призерки XXXI літніх
Олександру Євгеновичу  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування 

Кравацької О. В., у розмірі 6 тисяч гривень
ГОНЦОВУ — тренеру срібної призерки XXXI літніх
Андрію Володимировичу  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування 

Вороніної О. В., у розмірі 12 тисяч гривень
ДАВИДЯНУ — тренеру срібної призерки XXXI літніх
Гарніку Джавадовичу  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування 

Кравацької О. В., у розмірі 6 тисяч гривень
ДЕРЮГІНІЙ — тренеру бронзової призерки XXXI літніх
Ірині Іванівні  Олімпійських ігор 2016 року з гімнастики 

художньої Різатдінової Г.С., у розмірі 5 тисяч 
гривень

КИСЕЛИЦІ — тренеру срібного призера XXXI літніх
Віталію Олександровичу  Олімпійських ігор 2016 року з боротьби 

греко-римської Беленюка Ж. В., у розмірі 
4 тисяч гривень

МАЦАПУРІ — тренеру бронзового призера XXXI літніх
Миколі Івановичу  Олімпійських ігор 2016 року з веслування 

на байдарках і каное Янчука Д. М., у розмірі 
10 тисяч гривень

НАГНІЮ — тренеру срібного призера XXXI літніх
Віктору Анатолійовичу  Олімпійських ігор 2016 року із стрільби 

кульової Куліша С. В., у розмірі 6 тисяч 
гривень

ПАВЛЮКУ — тренеру бронзового призера XXXI літніх
Олександру Олексійовичу Олімпійських ігор 2016 року з веслування 

на байдарках і каное Міщука Т. В., у розмірі 
5 тисяч гривень

САЗОНОВУ — тренеру срібного призера XXXI літніх
Олегу Юрійовичу  Олімпійських ігор 2016 року з боротьби 

греко-римської Беленюка Ж. В., у розмірі 
4 тисяч гривень

САРТИНСЬКОМУ — тренеру чемпіона XXXI літніх

Геннадію Людвиговичу  Олімпійських ігор 2016 року з гімнастики 
спортивної Верняєва О. Ю., у розмірі 15 тисяч 
гривень

СКОРОХОДУ — тренеру срібної призерки XXXI літніх
Артему Анатолійовичу  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування 

Харлан О. Г., у розмірі 12 тисяч гривень
СОРОКІНУ — тренеру чемпіона XXXI літніх
Вячеславу Михайловичу  Олімпійських ігор 2016 року з веслування 

на байдарках і каное Чебана Ю. В., у розмірі 
15 тисяч гривень

ТИМОЩЕНКУ — тренеру срібного призера XXXI літніх
Юрію Тихоновичу  Олімпійських ігор 2016 року із сучасного 

п’ятиборства Тимощенка П. Ю., у розмірі 
12 тисяч гривень

ШТУРБАБІНУ — тренеру срібної призерки XXXI літніх
Олегу Валерійовичу  Олімпійських ігор 2016 року з фехтування 

Комащук А. І., у розмірі 12 тисяч гривень.
2. З набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього

Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у
подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
1 грудня 2016 року
№537/2016

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 841
Київ

Про премії за досягнення у сфері культури 
і мистецтва 

З метою впорядкування відзначення заслуг громадян за досягнення у сфері
культури і мистецтва Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства культури та установити, що у сфері
культури і мистецтва присуджуються такі премії: 

премія імені М. В. Лисенка — за видатні досягнення у сфері музичного мис-
тецтва та мистецтвознавства; 

премія імені Л. М. Ревуцького — за досягнення молодих композиторів і ви-
конавців у сфері професійного композиторського та виконавського мистецтв;

премія імені В. С. Косенка — за видатні досягнення у сфері професійної ком-
позиторської творчості для дітей та юнацтва;

премія імені Б. М. Лятошинського — за видатні досягнення у сфері профе-
сійної композиторської творчості;

премія імені Катерини Білокур — за визначні твори традиційного народного
мистецтва;

премія імені М. Г. Дерегуса — у сфері образотворчого мистецтва;
премія імені А. Ф. Шекери — за видатні досягнення у сфері хореографічного

мистецтва;
премія імені Леся Курбаса — у сфері театрального мистецтва;
премія імені Олеся Гончара — за кращі літературні твори, які утверджують

ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності Ук-
раїни;

премія імені Шолом-Алейхема — за кращі літературно-мистецькі твори, які
популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського наро-
дів;

премія імені М. В. Гоголя — за кращі літературно-мистецькі твори;
премія імені Григорія Кочура — за визначні здобутки у сфері поетичного ху-

дожнього перекладу;
премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини.
2. Установити, що виплата премій, розмір кожної з яких становить 20 тис.

гривень, здійснюється щороку Міністерством культури за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України на відповідний рік.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради Міністрів УРСР та

Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Міністерству культури затвердити положення про премії і привести власні

нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2016 р. № 841

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 823 «Про
створення Державного центру театрального мистецтва та заснування премії
імені Леся Курбаса» (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 40) — із зміною, внесеною
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1271:

1) у назві постанови слова «та заснування премії» виключити;
2) пункт 4 виключити.
2. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого

2000 р. № 235 «Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки
діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалі-
зованих навчальних закладів у галузі культури» (Офіційний вісник України, 2000
р., № 6, ст. 219) виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2016 р. № 841

ПЕРЕЛІК
постанов Ради Міністрів УРСР та Кабінету Міністрів України, 

що втратили чинність
1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 20 травня 1982 р. № 290 «Про

заснування премії імені М. В. Лисенка».

2. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 жовтня 1987 р. 
№ 356 «Про 100-річчя з дня народження Л. М. Ревуцького».

3. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 20 червня 1989 р. № 164
«Про заснування премії імені Катерини Білокур».

4. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 7 вересня 1990 р. № 244 «Про
заснування премії імені І. П. Котляревського».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 1992 р. № 125 «Про
зміни і доповнення до постанов Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1982 р. №
290 і від 30 жовтня 1987 р. № 356» (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 78).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. № 1363 «Про за-
снування літературної премії імені Олеся Гончара».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 161 «Про
увічнення пам’яті народного художника України академіка Дерегуса М. Г.».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. № 841 «Про за-
снування премії імені В. М. Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної
культурної спадщини» (Офіційний вісник України, 2005 р., 
№ 36, ст. 2182).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2005 р. № 890 «Про
премію імені А. Ф. Шекери у галузі хореографічного мистецтва» (Офіційний віс-
ник України, 2005 р., № 37, ст. 2287).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 147 «Про
заснування премії імені Шолом-Алейхема» (Офіційний вісник України, 2009 р.,
№ 15, ст. 473).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 280 «Про
заснування літературно-мистецької премії імені М. В. Гоголя» (Офіційний вісник
України, 2009 р., № 24, ст. 784).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1010 «Про
заснування літературної премії імені Григорія Кочура» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2009 р., № 74, ст. 2536).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2016 р. № 860-р
Київ

Про утворення Організаційного комітету 
з підготовки та проведення в Україні 
у 2017 році чемпіонату світу з хокею 

з шайбою серед чоловіків 
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у

2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків у складі згідно з
додатком.

Надати голові Організаційного комітету право вносити у разі потреби зміни
до його складу.

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити у місячний строк план
заходів з підготовки та проведення в Україні у 2017 році чемпіонату світу з хокею
з шайбою серед чоловіків.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 листопада 2016 р. № 860-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні
у 2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків

КИРИЛЕНКО — Віце-прем’єр-міністр України,
В’ячеслав Анатолійович  голова Оргкомітету  
ЖДАНОВ — Міністр молоді та спорту,
Ігор Олександрович  заступник голови Оргкомітету  
БРЕЗВІН — президент Федерації хокею України,
Анатолій Іванович  заступник голови Оргкомітету (за згодою)
СОПІТ — віце-президент Федерації хокею України,
Олександр Степанович  секретар Оргкомітету (за згодою)  
БІДЕНКО — заступник Міністра інформаційної
Артем Ігорович  політики — керівник апарату  
БУБКА — президент Національного олімпійського
Сергій Назарович  комітету (за згодою)  
ГРЕБА — заступник Міністра освіти і науки —
Роман Володимирович  керівник апарату  
ДОВГАНЬ — заступник Міністра інфраструктури
Віктор Миколайович  з питань європейської інтеграції  
ДЕХТЯРЬОВ — директор державної установи
Юрій Петрович  «Український медичний центр спортивної 

медицини МOЗ» (за згодою)  
КАПІНУС — заступник Міністра фінансів —
Євгеній Валерійович  керівник апарату  
МАЗУР — заступник Міністра культури
Тамара Вікторівна    
НАСІРОВ — Голова ДФС
Роман Михайлович   
НАЗАРЕНКО — Голова Держприкордонслужби
Віктор Олександрович    
НАЛИВАЙКО — Голова Держкомтелерадіо
Олег Ігорович    
ПАЛАТНИЙ — голова Комітету Верховної Ради України
Артур Леонідович  з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту 

та туризму (за згодою)  
CТАРОСТЕНКО — заступник голови Київської
Ганна Вікторівна  міськдержадміністрації з гуманітарних питань
ФАЦЕВИЧ — заступник Голови Національної поліції — 
Олександр Юрійович  керівник патрульної поліції  
ХАРЕБІН — перший заступник генерального директора
Олександр Володимирович  Національної телекомпанії  
ЧЕЧОТКІН — Голова ДСНС  
Микола Олександрович 
ЯРОВИЙ — заступник Міністра внутрішніх справ
Сергій Анатолійович   

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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оголошення

Старобільський районний суд Луганської області викликає
Лебеденко Терезу Дмитрівну, яка мешкає: м. Луганськ, кв. Гага-
ріна, 24/31, як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі № 431/4730/16-ц, провадження № 2/431/1478/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» до Анненко Н. І., Лебеденко Т. Д. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
12.12.2016 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Кредитна установа «ФОРПОСТ» 

(ідентифікаційний код 40055034) 

повідомляє про зменшення статутного капіталу 

Товариства на 23 100 000 (двадцять три мільйони 

сто тисяч) гривень, а саме з 27 100 000 

(двадцяти семи мільйонів сто тисяч) гривень 

до 4 000 000 (чотирьох мільйонів) гривень.

Московський районний суд м. Харкова викликає Міхно
Станіслава Романовича, 16.12.1971 р.н., як відповідача по
цивільній справі № 643/10396/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку»
до Міхно Станіслава Романовича про стягнення заборгова-
ності. Слухання справи призначено на 12.01.2017 року о
10.00 годині в приміщенні Московського районного суду за
адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Є, каб. 42.

Суддя М. В. Мамалуй

Свідоцтво 
про право власності 
на нерухоме майно 
номер 12928767, 

видане 16.11.2013 
Реєстраційною 

службою Головного 
управління юстиції 

в м. Києві, власник — 
Андрієвська Лілія 
Володимирівна, 

вважати втраченим.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Пус-
товара Євгена Леонідовича (м. Луганськ, вул.
Переможна, б. 13, кв. 116) по цивільній справі
№409/2594/16-ц за позовом Запорожця Олександра
Михайловича про стягнення заборгованості за дого-
вором позики.

Судове засідання відбудеться 19.12.2016 р. (ре-
зервна дата 22.12.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Мачулу Євгена Васильовича, 22 серпня 1973
року народження (останнє відоме місце проживання: 
м. Конотоп, вул. Свободи, буд. 45, кв. 2), як відповідача
по справі №2/577/1762/16; 577/4847/16-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Мачули Євгена Васи-
льовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 29 грудня 2016 року о 8 годині
00 хвилин у приміщенні Конотопського міськрайонного
суду за адресою: м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет 
№ 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87. При собі необхідно
мати паспорт.

Суддя О. М. Ярмак

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідом-

ляє Отрох Юрія Борисовича, що 17 січня 2017 року о

09.30 годині відбудеться слухання цивільної справи

№ 182/1838/16-ц, провадження 2/0182/2204/2016 року

за позовом Публічного акціонерного товариства АБ

«Укргазбанк» до Отрох Юрія Борисовича, третя особа -

ТОВ «НСУ-215» про стягнення заборгованості під голо-

вуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О.

Петраш Олексій Миколайович, останнє відоме
місце проживання: м. Докучаєвськ Донецької об-
ласті, вул. Центральна, буд. 66, кв. 55, викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№324/959/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Петраша Олексія Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 15.12.2016 року о 14 год.00 хв. у приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області. 

Суддя Іванченко М. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання представника Терито-
ріальної громади в особі Луганської міської ради в
справі № 433/2216/16-ц-2/433/1119/16 за позовом Фе-
щука Степана, інтереси якого представляє Фещук Олек-
сандр Іванович до Територіальної громади в особі
Луганської міської ради про визнання права власності
на спадкове майно.

Засідання відбудеться 13 грудня 2016 року об 11 год.
00 хв. за адресою: Луганська 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.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Маника Вячеслава Вацлавовича у судове засі-
дання по справі № 504/741/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Маника 
Вячеслава Вацлавовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування, яке відбудеться о 09.15 годині 22 грудня
2016 року у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки Ма-
ника Вячеслава Вацлавовича справа буде розглядатися
за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Макарової
Ганни Миколаївни до Завозія Володимира Вікторо-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач Завозій В.В. викликається до каб. № 6
суду на 12 грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Касянчук Галину Андріївну, місце проживання неві-
доме, в судове засідання як відповідачку по цивільній
справі № 131/1539/16-ц за позовом «Вінницяобленерго»
до Касянчук Г.А. про відшкодування збитків, завданих
безобліковим споживанням електроенергії.

Судове засідання призначено на 11 год. 50 хв. 27
грудня 2016 року в залі засідань Іллінецького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, вул. Єв-
ропейська, 28. В разі неявки в судове засідання відпові-
дачки справу буде розглянуто за її відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Василенко Людмили Степанівни до Ва-
силенка Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Василенко Володимир Вікторович,
зареєстрований за адресою: м. Сіверськ, вул. Садова, 59, 
кв. 36, викликається до суду на 14.12.2016 р. о 09.00 годині
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Маника Вячеслава Вацлавовича у судове засі-
дання по справі № 504/519/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Маника 
Вячеслава Вацлавовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування, яке відбудеться о 09.20 годині 22 грудня
2016 року у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки Ма-
ника Вячеслава Вацлавовича справа буде розглядатися
за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Стекляннікову Людмилу Миколаївну, останнє відоме
місце проживання: м. Севастополь, пр-т Г.Сталін-
града, 35, кв. 177, як відповідачку по цивільній
справі за позовом ПАТ «Державний експортно-ім-
портний банк України» до Стекляннікової Л.М., третя
особа: Лозова Ж.В. про звернення стягнення на
майно.

Судове засідання відбудеться 17.02.2017 р. о
16.00 год. у приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Літинський районний суд Вінницької області викликає
як відповідачів: Порицьку Юлію Станіславівну та Хашемі
Саід Хамед в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб.
№ 3, для участі в розгляді справи за позовом Цівак Ок-
сани Борисівни в інтересах малолітньої Порицької Анни
Саідівни до Порицької Юлії Станіславівни, Хашемі Саіда
Хамеда, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
Орган опіки і піклування Літинської РДА Вінницької об-
ласті, про позбавлення батьківських прав, встановлення
опіки та стягнення аліментів на 16.12.2016 року об 11.00
годині. У разі неявки Порицької Ю.С. та Хашемі Саіда Ха-
меда справу буде розглянуто на підставі наявних дока-
зів.

Суддя Білик Н. В.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку Корнієнко
Оксану Богданівну, 28.07.1984 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) -
Луганська обл., смт Петрівка, по справі за позовом
ПАТ «Банк Форум» про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 13.12.2016 року о 08.00 год. 

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ
до української компанії, яка є частиною інтегрованого 

агрохолдингу, що спеціалізується на виробництві 
соняшникової олії

УніКредит Банк Чеська Республіка і Словаччина, a.c. (UniCre-
dit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), ідентифікаційний
номер 649 48 242, місцезнаходження: Прага 4, вул. Желетавска,
1525/1, індекс 14092, зареєстрований в Торговому реєстрі Мі-
ського суду м. Праги, розділ Б, вкладиш 3608 (далі - «Банк»),
цим запрошує зацікавлених осіб взяти участь у конкурсі з про-
дажу прав вимоги Банк до компанії, яка є частиною інтегрованої
групи компаній агропромислового комплексу, що спеціалізу-
ється на виробництві соняшникової олії (далі - «Боржник») на
суму понад 260 мільйонів гривень.

Боржник перебуває у процедурі банкрутства. Вимоги до Бор-
жника заявлені належним чином, визнані Боржником і розпо-
рядником майна.

Право вимоги Банку пов’язано з фінансуванням придбання
технологічного обладнання для елеватора. Право вимоги Банку
забезпечено, окрім іншого, заставою технологічного обладнання
елеватора та іпотекою елеватора (іпотекодавець - третя особа).

Конкурс буде проводитися у відповідності до законодавства
Чеської Республіки.

Пропозиції на участь у конкурсі прийматимуться до 12 грудня
2016 року до 16:00 за центральноєвропейським часом.

З детальною інформацією про порядок проведення конкурсу,
умови ознайомлення з документацією, терміни та умови участі
можна ознайомитися в юридичній компанії «Петерка та Пар-
тнери», контактна особа - Тарас Утіралов (тел.: +38 044 581-11 -20,
e-mail: utiralov@peterkapartners.uа).

Троїцький районний суд Луганської області 
викликає як відповідача в судове засідання пред-
ставника Луганської міської ради в справі 
№ 433/2217/16-ц-2/433/1120/16 за позовом Зібаре-
вої Олени Миколаївни до Луганської міської ради
про визнання права власності на спадкове майно.

Засідання відбудеться 14 грудня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Дельта банк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 13.12.2016 року о 08.00 год.:

- Анісков Андрій Геннадійович, 12.02.1964 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) - Луганська обл., м. Ровеньки;

- Аніскова Людмила Петрівна, 21.03.1971 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
- Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Зотової О. О. про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 22.12.2016 року о 08.00 год.:

Зотова Олександра Володимировича, 01.04.1980
р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування): Луганська обл., с. Валуйське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідача Семененка Євгена
Олександровича, останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) - Луганська обл., Біловод-
ський р-н, с. Семикозівка, по справі за позовом Ада-
менко Віталії Іванівни, третя особа: Служба у справах
дітей Біловодської районної державної адміністрації, про
позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
14.12.2016 року о 09.30 год. 

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі № 408/5806/16-ц
(2/408/1199/16) за позовом Шевченка Степана Тихоно-
вича до Новоборовицької сільської ради Свердловського
району Луганської області (м. Свердловськ, Луганської
області) про визнання права власності в порядку спад-
кування за законом на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 14.12.2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Арцизький районний суд Одеської області викликає Вялікову
Тетяну Михайлівну, 01.01.1978 р.н., Вялікову Валентину Сергі-
ївну, 24.10.1998 р.н., Вялікову Аліну Олександрівну, 24.05.2006
р.н., Вялікову Ганну Сергіївну, 13.12.2012 р.н., які зареєстровані
за адресою: вул. Калмикова, 11, кв. 32, м. Арциз Одеської об-
ласті, як відповідачів по цивільній справі № 492/925/16-ц за по-
зовом Арцизької міської ради Одеської області до Вялікової
Тетяни Михайлівни, Вялікової Валентини Сергіївни, Вялікової
Аліни Олександрівни, Вялікової Ганни Сергіївни про визнання
осіб такими, що втратили право користування житловим примі-
щенням. Розгляд справи призначено на 14.12.2016 р. о 10 год.
00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області
за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області,
суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, або неповідом-
лення про причину неявки, справа буде розглянута у їхню від-
сутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Яков-
лєва Володимира Володимировича, 1952 р.н., Яковлєву Тетяну
Сергіївну, 16.06.1957 р.н., Яковлєву Ольгу Володимирівну,
01.06.1980 р.н., Яковлєва Олега Володимировича, 07.08.1977
р.н., які зареєстровані за адресою: вул. Калмикова, 19, кв. 13,
м. Арциз Одеської області, як відповідачів по цивільній справі
№ 492/922/16-ц за позовом Арцизької міської ради Одеської
області до Яковлєва Володимира Володимировича, Яковлєвої
Тетяни Сергіївни, Яковлєвої Ольги Володимирівни, Яковлєва
Олега Володимировича про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням. Розгляд справи
призначено на 14.12.2016 р. об 11 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизь-
кого районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна,
буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, або неповідом-
лення про причину неявки, справа буде розглянута у їхню від-
сутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Зено-
вича Віктора Олександровича, 01.05.1947 р.н., Зенович Адилину
Олександрівну, 06.08.1947 р.н., Зенович Олену Вікторівну,
27.06.1975 р.н., Зеновича Богдана Вікторовича, 14.05.1978 р.н.,
які зареєстровані за адресою: вул. Калмикова, 20, кв. 83, 
м. Арциз Одеської області, як відповідачів по цивільній справі
№ 492/923/16-ц за позовом Арцизької міської ради Одеської
області до Зеновича Віктора Олександровича, Зенович Адилини
Олександрівни, Зенович Олени Вікторівни, Зеновича Богдана
Вікторовича про визнання осіб такими, що втратили право ко-
ристування житловим приміщенням. Розгляд справи призна-
чено на 14.12.2016 р. об 11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд.
№29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, або неповідом-
лення про причину неявки, справа буде розглянута у їхню від-
сутність за наявними в ній матеріалами.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Обвинувачений Рудік Павло Миколайо-

вич, 29.04.1965 р.н., відповідно до вимог 
ст. 314 КПК України викликається о 09.00
год. 13 грудня 2016 року до Куп’янського
міськрайонного суду Харківської області за
адресою: Харківська область, м. Куп’янськ,
пл. Центральна, 16-а, для проведення судового
засідання у провадженні № 1-кп/628/336/16 р.
справа № 628/3745/16-к. Поважні причини
неприбуття особи на виклик суду передба-
чені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя О. О. Волчек

У провадженні Миронівського районного суду Київської області пе-
ребуває цивільна справа ЄУН 371/1026/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Дазіденка Івана Юхимовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання по справі відбудеться о 08.10 год. 09.12.2016 р. в
приміщенні суду за адресою: м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал
судових засідань № 2.

Суд викликає у судове засідання Дазіденка Івана Юхимовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою.

У разі неявки у судове засідання відповідача, справа буде розгляда-
тися у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. В. Гаврищук

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться
цивільна справа № 2/243/4516/2016 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» до Андрєєнка І. М., Гавази О. В., Стрельцова В. П. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 09.12.2016 року о 08.30 год. у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Андрєєнка Ігоря Миколайовича, адреса реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, пров. Перемоги, 50, кв. 33, є обов’язковою.

Явка відповідача Гавази Олександра Вікторовича, адреса реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Григоращенко, 209, є обов’язковою.

Явка відповідача Стрельцова Володимира Павловича адреса реєстрації: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Нестерова, 117, кв. 32, є обов’язковою.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їх участі.
Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Москальов Олександр Анатолійович, 11.09.1980 року
народження, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Красноармійськ, м-н Шахтарський, 25, кв. 1, на підставі ст.ст. 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитись 12.12.2016, 13.12.2016 та
14.12.2016 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб.
7 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.
77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у
кримінальному провадженні № 22016050000000187 за ч. 1 ст. 258-3
КК України.
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Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Куца Артема Сергійовича,
24.07.1982 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, вул. Покришева, 57, к. 1, кв. 70, у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позов-
ною заявою Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Куца Артема Сергійовича, Тютюн-
ник Лариси Михайлівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться в приміщенні Херсонського міського
суду Херсонської області 22.02.2017 року о 08.30 го-
дині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя С. І. Майдан

Деснянський районний суд м. Києва викликає підсудних: Ступіну На-
талію Володимирівну, 27.01.1972 року народження, уродженку м. Се-
вастополя, зареєстровану в м. Севастополь, пр. Жовтневої революції,
85, кв. 43, Харитонову Галину Валеріївну, 27.07.1970 року народження,
уродженку м. Злинка, Новозибковського району Брянської області, за-
реєстровану в м. Севастополь, вул. Юмашева,13-А, кв. 24, Шайнер
Олену Анатоліївну, 15.11.1965 року народження, уродженку пос. Коса
Гора Тульської області, зареєстровану в м. Севастополь, пр. Жовтневої
революції, 26, кв. 25, на попередній розгляд по кримінальній справі за
звинуваченням Флетчера III Роберта Томаса, Акуліч Світлани Василівни,
Гундирєвої Зої Яківни, Савловича Сергія Васильовича, Соловйова Ан-
дрія Борисовича, Ступіної Наталії Володимирівни, Сугака Олександра
Яковича, Харитонової Галини Валеріївни, Шайнер Олени Анатоліївни,
Ступіної Наталії Володимирівни, Харитонової Галини Валеріївни, Шай-
нер Олени Анатоліївни у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, 
ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358
КК України на 10.00 годину 14 грудня 2016 року в приміщення суду на
пр. Маяковського, 5-В, кабінет № 29, під головуванням судді Бабайлової
Л.М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або
інший документ, що посвідчує особу. При неявці підсудних Ступіної Н.В.,
Харитонової Г.В., Шайнер О.А. в суд, оголошення вважається належним
повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Бабайлова Л. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Зеленюка Ігоря Володимировича, Зеленюк Олени Сер-
гіївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідачі по справі: Зеленюк Ігор
Володимирович (зареєстрований за адресою: 83492, До-
нецька область, м. Моспине, вул. Чапаєва, 74), Зеленюк
Олена Сергіївна (зареєстрована за адресою: 83086, 
м. Донецьк, вул. Флеровського, 1/9), викликаються на
13 грудня 2016 року о 08.30 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

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

— Радченка Олексія Анатолійовича, 19.07.1978 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/1439/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Рад-
ченка Олексія Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 19 грудня 2016 року об 11.30 год.;

— Мєдвєдєва Віктора Олексійовича, 07.02.1958 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5569/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Мєд-
вєдєва Віктора Олексійовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 19 грудня 2016 року о 13.00 год.;

— Нікітіна Георгія Борисовича, 30.08.1960 р.н., як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/918/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційного банку «Приватбанк» до Нікітіна
Георгія Борисовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 19 грудня 2016 року о 12.30 год.;

— Плужника Максима Леонідовича, 01.08.1978 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5547/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Плуж-
ника Максима Леонідовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 19 грудня 2016 року о 13.30 год.;

— Верхотурова Сергія Афрікантовича, 23.07.1961
р.н., як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/5576/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційного банку «Приватбанк»
до Верхотурова Сергія Афрікантовича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 19 грудня 2016 року о
09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Демченка Віктора Васильовича, 29.09.1967 р.н.,
що під головуванням судді Ткаченко Н. В. 21.12.2016р. о
12 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до Дем-
ченка Віктора Васильовича про звернення стягнення на
предмет іпотеки. Демченку В. В. необхідно з’явитися в
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 18-А, каб. 17,
особисто, або направити свого представника з належно
оформленим дорученням. Додатково роз’яснюємо, що у
разі вашої неявки або неявки вашого представника,
справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Додатково повідомляємо, що до дня судового засі-
дання, ви маєте право у суді ознайомитися з матеріа-
лами справи, оскільки вручити документи суду за місцем
вашої реєстрації вам або повнолітнім членам вашої ро-
дини немає змоги через повернення конвертів.

Сєверодонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судові засідання з розгляду цивільних
справа за позовами Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії ЛОУ AT
«Ощадбанк», які відбудуться у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєверодонецьк, бул. Дружби Народів,
19:

20 січня 2017 року:
о 08.30 год. Мананкова Вячеслава Миколайовича, Манан-

кову Наталію Валеріївну (Луганська область, м. Кадіївка, вул.
Фестивальна, 14-а/14) (справа № 428/8411/16-ц);

о 08.40 год. Вергелес Світлану Іванівну (Луганська об-
ласть, м. Кадіївка, вул. 60 лет Октября, 7/56), Литвинова Ан-
дрія Анатолійовича (Луганська область, м. Кадіївка, вул.
Достоєвського. 4/8) (справа № 428/6242/16-ц).

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

Суддя І. О. Юзефович

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 08.12.2015 року суддею Сквор-

цовою В.Г. по цивільній справі №409/2742/15 було

винесено заочне рішення за позовом ПАТ «БАНК

ФОРУМ» в особі Уповноваженої особи Фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ

«Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни до Па-

цури Володимира Петровича, Пацури Ольги Григо-

рівни, Пацури Андрія Володимировича про

стягнення заборгованості за кредитним договором

№ 0047/08/09-Z від 26 лютого 2008 року.

Позовні вимоги задоволені частково.
Голова суду С. Б. Баранов

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Сбербанк» до:

1) Стешенко Тамари Володимирівни, яка проживає за
адресою: Донецька обл., м. Макіївка-16, 57 Квартал, буд.
9, кв. 12;

2) Пугачова Павла Павловича, який проживає за ад-
ресою: Донецька обл., Ясинуватський район, с. Крута
Балка, вул. Молодіжна, буд. 1/2;

3) Гензера Людмили Миколаївни, яка проживає за ад-
ресою: Донецька обл., м. Макіївка, 49 Квартал, буд. 8,
кв. 20, про стягнення заборгованості, викликаються на
23 грудня 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. №23,
для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/5706/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

У провадженні Окружного адміністративного суду
міста Києва знаходиться адміністративна справа
№826/17492/16 за позовом Прокопенко Жанни Віта-
ліївни до Кабінету Міністрів України за участю третіх
осіб - Приватного акціонерного товариства «Авіа-
компанія «Міжнародні Авіалінії України», Державної
авіаційної служби України, про визнання незаконною
та нечинною з моменту прийняття постанови Кабі-
нету Міністрів України від 28.09.1993 року № 819
«Про створення Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях». Судове засідання відбу-
деться 20.12.2016 р. о 12 год. 50 хв. у приміщенні
Окружного адміністративного суду міста Києва за
адресою: місто Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус
1, зал судового засідання №38.

Суддя Шулежко В. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича,
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кірова 19) у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 грудня
2016 року о 13 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за ад-
ресою: 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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2292/16-ц за позовом Захарової Те-
тяни Анатоліївни до Захарова Євгена Вікторовича
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 13.12.2016 року о
13.00 год. (резервна дата на 27.12.2016 року о 13.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Захаров Євген Вікто-
рович, останнє місце реєстрації: вул. Ізвесткова, буд.
34, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Управління комуналь-
ним майном Луганської міської ради, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/14166/16-ц
за позовом Моїсеєнко Марії Петрівни до Управління ко-
мунальним майном Луганської міської ради про вста-
новлення додаткового строку для прийняття спадщини,
що відбудеться 19 грудня 2016 року об 11.00 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Сємаш О.Є., Сємаш С.В., Шевченко Р.В.,
Демідова Д.О., Демідової Н.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі 
№ 233/4811/16-ц Сємаш Олег Євгенович, 01 січня 1968 р.н.,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
с. Крупської, вул. Уборевича, 10/6 та Сємаш Світлана Васи-
лівна, 19 липня 1966 р.н., зареєстрована за адресою: м. Ма-
кіївка, Донецької області, с. Крупської, пер. Тановий, 13/46
викликаються у судове засідання на 08.30 год. 14 грудня
2016 р. Відповідачі у цивільній справі № 233/4828/16-ц Де-
мідов Дмитро Олександрович, 09 червня 1976 р.н., зареєс-
трований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 
с. Калініна, м-н. Калінінський, 10/66 та Демідова Наталія Во-
лодимирівна, 26 вересня 1977 р.н., зареєстрована за адре-
сою: м. Макіївка, пос. Первомайський, вул. Тичини, 30/2
викликаються у судове засідання на 08.00 год. 14 грудня
2016р. Відповідачі у цивільній справі № 233/4815/16-ц Шев-
ченко Руслан Володимирович, 04 червня 1979 р.н., зареєс-
трований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Паркова, 6 викликається у судове засідання на 08.15 год. 14
грудня 2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбу-
деться в приміщенні 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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Сурова Сергія Андрійо-
вича, 07.05.1966 р.н., як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/2280/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Сурова Сергія Андрійовича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 21 грудня 2016 року о
09.30 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

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання ПАТ «Банк Форум», для участі у розгляді апе-
ляційної скарги Гимера Любомира Васильовича на рі-
шення Сихівського районного суду м. Львова від 22
травня 2015 року в справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Банк Форум» до Гимера Любомира
Васильовича про стягнення боргу за кредитним догово-
ром.

Судове засідання відбудеться 26 грудня 2016 року о
10 год. 30 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Ванівський О. М.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Рудика Олександра Васильовича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Рудика Олександра Васильовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 12 грудня 2016 року 
о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 14
грудня 2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Повідомляється Романова Марія Володимирівна,
що 12.12.2016 р. о 10.00 годині в приміщенні Завод-
ського районного суду м. Запоріжжя в каб. № 10, за
адресою: вул. Л. Чайкіної, 65, відбудеться розгляд
цивільної справи за позовом ПАТ «Перший Україн-
ський Міжнародний Банк» до Пасічника Віталія Ан-
тоновича, Романової Марії Володимирівни про
звернення стягнення на предмет іпотеки, у разі не-
явки відповідачки справа буде розглядатися без її
участі на підставі наявних доказів.

Суддя Ретинська Ю. І.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Васильєва Миколу Олександровича, 1985 р.н., як обвину-
ваченого у кримінальному провадженні № 296/2803/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Аксьонова В. Є. в підготовче судове
засідання, що відбудеться 14.12.2016 р. о 12 год. 30 хв. в
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К 
(к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по справі Лазебнікова Олексія Вікто-
ровича, 16.11.1986 року народження (вул. Горюшкіна,
23, м. Свердловськ, Луганської області) в судове засі-
дання з цивільної справи № 408/7245/16-ц
(2/408/1658/16) за позовом ПАТ «Кредобанк» до Лазеб-
нікова Олексія Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, що відбудеться 21 грудня
2016 року о 16.00 год. у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки відповідача Лазебнікова Олексія Вікто-
ровича на вказане засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«Северсталь»
(м. Київ, код ЄДРПОУ 40034208)

За результатами розслідування справи 
№ 127-26.13/134-16, розпочатої розпорядженням
державного уповноваженого Антимонопольного ко-
мітету України від 10.08.2016 № 09/211-р за ознаками
вчинення Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Северсталь» порушень, передбачених пунк-
том 13 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді неподання інфор-
мації Антимонопольному комітету України на вимоги
державного уповноваженого Антимонопольного ко-
мітету України від 23.02.2016 № 127-26/09-1867 та
від 20.04.2016 № 127-26.4/09-4091 у встановлений
ним строк, Антимонопольний комітет України при-
йняв рішення «Про порушення законодавства про
захист економічної конкуренції та накладання
штрафу» від 08.11.2016 № 487-р.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Анти-
монопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua)
в розділі «До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу
п’ятого частини першої статті 56 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає у судове засідання як відповідача Степа-
нюка Сергія Івановича по справі № 522/11227/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Степанюка 
Сергія Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.01.2017 року о
12:30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Феррара Маріо до Коробко Наталії
Миколаївни про розірвання шлюбу, викликає як від-
повідачку Коробко Наталію Миколаївну. Судове за-
сідання відбудеться 14 грудня 2016 року о 13.30 год.

Адреса суду: м. Каховка, Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 27. В разі неявки у су-
дове засідання відповідача слухання справи відбу-
деться за її відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє як відповідача Зубарєва Анатолія Пет-
ровича, останнє відоме місце реєстрації: м. Львів, вул.
Вагова, 9, кв. 6 (м. Хмельницький, вул. Шевченка, 9, кв.
3), про те, що судовий розгляд цивільної справи за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України» до Зу-
барєва Анатолія Петровича, відбудеться 12 грудня 2016
року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул.
Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

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

Суддя В. О. Мороз

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера,
105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засі-
дання на 21 грудня 2016 року на 09 годину 00 хвилин
Драга Аллу Миколаївну, зареєстровану в с. Кулевча, ву-
лиця Центральна, № 91, Саратського району, Одеської
області, як відповідачку у цивільній справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до
Драга Алли Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

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

Святошинський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачів: Аль-Саффар Каррар Хайдер, Аль-Саффар Алі
Хайдер Фаєк, останнє відоме місце знаходження: м. Київ,
пр. Курбаса, 9, кв. 553 для участі в цивільній справі за позо-
вом Кісіль Г. М. до Аль-Саффар К. Х., Аль-Саффар А. Х. Ф.
про визнання осіб такими, що втратили право користування
жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 26.01.17 року о 10 год. 00
хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22. Суддя
Шум Л. М.

У разі неявки відповідачів Аль-Саффар К. Х., Аль-Саф-
фар А.Х.Ф. до суду без поважних причин або у разі непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглядатись за
їх відсутності. Ухвалою суду явку відповідачів визнано в су-
дове засідання обов’язковою.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -10  -15       -2    +3
Житомирська -9  -14       -2    +3
Чернігівська -10  -15      +2    -3
Сумська -11  -16      +1    -4
Закарпатська -7  -12      +2    -3
Рівненська -8  -13       -2    +3
Львівська -5  -10       -1    +4
Івано-Франківська -8  -13       -1    +4
Волинська -7  -12       -2    +3
Хмельницька -9  -14      +2    -3
Чернівецька -9  -14       -1    +4
Тернопільська -7  -12       -2    +3
Вінницька -10  -15      +2    -3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -11   -16      +2     -3
Кіровоградська -11   -16      +2     -3
Полтавська -11   -16      +1     -4
Дніпропетровська -12   -17        0     -5
Одеська -9   -14      -2    +3
Миколаївська -10   -15      +2     -3
Херсонська -10   -15      +2     -3
Запорізька -11   -16      +1     -4
Харківська -14   -19      -1     -6
Донецька -14   -19      -1     -6
Луганська -14   -19      -1     -6
Крим -9   -14      -2    +3
Київ -10   -12      -1    +1

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Літак Героя рятуватиме бійців Тернопільське
«Сватання…» побачили
в Лисичанську

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДЕСАНТ НАСТРОЮ. Актори та оркестр Тернопільського академіч-
ного українського драматичного театру ім. Тараса Шевченка зробили
приємний подарунок українським воїнам, які несуть  службу на сході
країни, до їхнього професійного свята — привезли власну постановку.
Попередньо запропонували вибрати одну з кількох вистав. Наші за-
хисники захотіли подивитися комедію, щоб отримати трохи позитиву.

Такою виставою стало «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-
Основ’яненка. На тернопільській сцені цю п’єсу втілив режисер-поста-
новник народний артист України Олег Мосійчук.

«Сватання на Гончарівці» тернополяни показали в одному  з будин-
ків культури в Лисичанську, що на Луганщині. Подивитися її прийшли
не лише воїни, а й місцеві жителі. 

Перед виставою слово мав голова Тернопільської обласної ради
Віктор Овчарук. Театральна постановка викликала в глядачів бурю
оплесків та багато вражень. За словами керівника літературно-дра-
матичної частини театру Ірини Папуші, актори відіграли виставу на
одному диханні разом з бійцями, отримали неймовірні враження від
спілкування з ними, здружилися, а потім звучали українські пісні та
музика. Як зауважили воїни, до них уперше привезли повнокровну
театральну виставу. Певна річ, такі роботи бійці б хотіли побачити ще
не раз. Актори з файного міста пообіцяли наступного разу показати
власну постановку «Наталки Полтавки» за п’єсою Івана Котлярев-
ського. Утім, тернопільські актори привезли українським воїнам не
лише виставу, а й солодощі, смалець, домашнє консервування, інші
продукти харчування. Наші захисники дорогих гостей вгощали смач-
ною солдатською кашею.  

Токмацький районний суд викликає у судове засідання на 08 го-
дину 30 хвилин 12 грудня 2016 року до Токмацького районного суду
(м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. №7) як відповідачів Датчен-
ка Віктора Петровича, Друзенка Юрія Олександровича, Зарицького
Сергія Валерійовича по справі за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ
«Ощадбанк» до Датченка Віктора Петровича, Друзенка Юрія Олексан-
дровича, Зарицького Сергія Валерійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Суддя гавілей М.М.

фотофакт

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПОВЕРНУЛИ У СТРІЙ. Сані-
тарний літак Ан-26 імені Героя
України Дмитра Майбороди
урочисто передали 456-й бри-
гаді транспортної авіації, що
дислокована у Вінниці. Під час
ремонту літака на заводі в Киє-
ві було відновлено всі ресурсні
показники, продовжено термін
служби. «До цього він стояв 18
років, а тепер його ресурс про-
довжено на 9 років. Це санітар-
ний транспортний літак, який
може одночасно перевозити 18
лежачих хворих та евакуювати
33 сидячих військових», — роз-
повів старший інженер авіації,
майор Павло Дідух.

За словами командувача По-
вітряних сил Збройних сил Ук-
раїни генерал-полковника Сер-
гія Дроздова,  із 3 грудня сані-
тарний Ан-26 з бортовим номе-
ром 35 залучається до виконан-
ня нових бойових завдань, які
стоятимуть перед авіаційною
бригадою. «Ми не хотіли при-
своювати ім’я Дмитра Майбо-
роди літакові, який стоятиме на
стоянці, а тому було вирішено
його відремонтувати, і тепер він
літатиме. Це ще одне підтвер-
дження того, що наші Герої не
вмирають, а живуть у наших
серцях, назвах вулиць, міст,
шкіл і бойових машин», — ска-
зав командувач.

Урочиста передача літака
відбулася за участю рідних Ге-
роя України Дмитра Майборо-
ди, керівництва області і міста
та складу бригади транспортної

авіації. «Для мене сьогодні ду-
же хвилюючий день, і я горджу-
ся, що пам’ять про мого сина
буде не лише на землі, а й у не-
бі, адже він понад  усе на світі
любив небо. Для нього літати
стало сенсом життя, здійснен-
ням дитячої мрії. Цей 35-й борт
буде берегти пам’ять про мого
сина», — зазначила мати він-
ницького льотчика Тетяна Май-
борода. Голова Вінницької об-
ласної державної адміністрації
Валерій Коровій подякував вій-
ськовим за ратний подвиг, за
те, що в перші нелегкі місяці
складної ситуації на сході дер-

жави якраз Повітряні сили ЗСУ
були одні з найперших поряд із
Національною гвардією, при-
кордонними військами, хто при-
йняв виклик. «Хочу подякувати
командувачеві, особистому
складу за героїзм, принципо-
вість і велику надію, яку ви по-
даєте українському народові в
захисті нашої держави»,  — на-
голосив керівник області.

Командир екіпажу літака 
Ан-26 Дмитро Майборода із
травня по липень 2014 року ви-
конав 35 бойових вильотів для
перевезення військових, озбро-
єння, матеріально-технічних за-

собів у зону АТО, евакуював
поранених та хворих. Загинув
14 липня 2014 року у Красно-
донському районі Луганської
області, коли його літак було
підбито. Він разом із помічни-
ком командира екіпажу майо-
ром Дмитром Шкарбуном до
останнього керував літаком, що
дало змогу іншим членам екі-
пажу евакуюватися.

Хвилиною мовчання присутні
вшанували полеглих україн-
ських льотчиків і загиблих бій-
ців АТО та поклали квіти до
пам’ятного знака загиблим
членам екіпажу. 

Рідні Дмитра Майбороди, військові та вінницькі посадовці благословили крилатого
санітара на нову службу
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ЯКБИ НЕ ВІЙНА. Днями у Києві презентували волонтерський
фотопроект «Якби не війна», героями якого стали учасники
АТО та їхні родини.

Експозиція складається з 8 тематичних блоків (серед яких
фотопортрети та короткі історії закоханих бійців, розповіді і світ-
лини матерів із синами, які захищають Україну), при цьому фо-
топортрети доповнюють короткі біографії героїв, а у блоці, який
присвячено загиблим бійцям, про них розповідають їхні родини
і побратими.

«Нашими героями стали 146 осіб, ми зробили 122 фотопор-
трети, охопили всі області України, за винятком анексованого
Криму та окупованих територій Донбасу. Ми не взяли у держави
жодної копійки, але цей проект ознайомив нас із неймовірними
творчими і щирими людьми», —  каже ініціатор проекту Юлія
Волкова.

Фотопортрети та історії героїв зібрані в книжку «Якби не вій-
на», яку також  презентували на виставці. Світлини та історії ге-
роїв незабаром подорожуватимуть українськими містами.
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