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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 грудня 2016 року
USD 2609.7384   EUR 2801.2932      RUB 4.0858     /    AU 305991.83      AG 4381.75      PT 242705.67     PD 191032.85

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ЗАПИТАЙТЕ У ЮРИСТА

Що робити, коли
родину, яка взяла
кредит,  турбують
колектори? —
консультують правники

ЦИФРА ДНЯ

Стратегічні радники
стають до роботи 

СПІВПРАЦЯ. Вашингтон, Лондон, Вільнюс та Оттава й надалі
підтримуватимуть Збройні сили України. Про це заявили іно-
земні радники стратегічного рівня з Великої Британії, Канади,
Литви та США під час зустрічі з міністром оборони Степаном
Полтораком у Києві.

Це вже третій приїзд групи стратегічних радників в Україну.
Чотиризірковий генерал Джон Абізейд, який її очолює, наголо-
сив, що від організаційного етапу радники перейшли до повно-
цінної роботи. «Дорадча допомога наших закордонних
партнерів — особливо важлива для нас у межах реформування
оборонного відомства», — зазначив Степан Полторак. Також
він запропонував під час наступного візиту радників, який має
відбутися у лютому 2017 року, підбити підсумки роботи за 2016-й
та скласти план подальших напрямків роботи на рік наступний,
повідомляє прес-служба Міноборони.

Під час перебування в Україні група радників відвідала новий
навчальний центр Сил спеціальних операцій. Джон Абізейд на-
голосив, що відкриття такого центру — позитивний крок у про-
веденні реформ в оборонному секторі.

ЦИТАТА ДНЯ

Єнс столтенберг:
«У той час, коли

ситуація на сході
України

залишається
серйозною, важливо,

щоб економічні
санкції тривали».

Генеральний секретар НАТО про тиск на РФ, 
щоб країна-агресор поважала взяті на себе міжнародні
зобов’язання
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Економіка України 
за січень — жовтень
2016 року

Чи врятує мораторій
наше зелене багатство 

АКТУАЛЬНО. Вітчизняні деревообробники проти вивезення
круглого лісу з країни
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677 млрд грн
спрямувала ДФС до зведеного бюджету

за 11 місяців року, що на 155 млрд
більше за торішній аналогічний період

У міністерствах забудуть слово «зловживати»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр очікує на антикорупційні звіти всіх представництв
центральної влади

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’ єр»

УМіжнародний день боротьби з
корупцією стало відомо, що

уряд спільно з громадськістю та
експертами напрацював заходи-

запобіжники проти корупційних
зловживань у міністерствах. На
формування антикорупційних зві-
тів керівники відомств мали кіль-
ка місяців. Цю тему Прем’єр
неодноразово порушував ще з лі-
та. Щоправда, нині анонсувати

першочергові внутрішні видозмі-
ни змогли лише три відомства.
Присутні заслухали плани від Мі-
ністерства соціальної політики,
Міністерства юстиції, Міністер-
ства економічного розвитку і тор-
гівлі. Їхня спільна мета — в

системі влади немає місця злов-
живанням. Перш ніж надати слово
доповідачам, Прем’єр попросив
представників громадськості вес-
ти моніторинг виконання антико-
рупційних заходів. Для
Володимира Гройсмана вирішен-

ня питання антикорупційної полі-
тики — це першочерговий спосіб
відновлення соціальної справед-
ливості. «Хабарництво, ко-
рупція породжують не
тільки організовану злочин-
ність, а й бідність. 2

Протестувальники не розуміють, що ні мораторій, ні його скасування не врятують наші ліси від знищення. Допоможе
тільки докорінна реформа галузі
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Шановні абоненти швидкісного Інтернету 3G CDMA
від ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

З 15.12 змінюються умови тарифних планів! 
Надалі,  для зручності,  вартість послуги в нижче вказаних 

тарифах буде вказана з усіма податками (ПДВ та ПФ).
Нові умови тарифних планів Передплати: платіж за день користування швидкісним

Інтернетом у тарифах «Модем» та «Модем+» складе 7 гривень, «Дачний Інтернет 3G»-
6 гривень 50 копійок за 500 МБ, «Безлімітний без контракту» - 10 гривень. Щомісяч-
ний платіж в тарифі «Модем місяць» складе 110 гривень. Вартість 1 МБ в тарифі
«МТС Простий Коннект» складе 0,15 гривні. Щоденний платіж у тарифі «СуперІнтер-
нет 3G» складе 3 гривні 50 копійок за 500 щоденних та кожних наступних МБ в ме-
режі.

Тарифи вказані в гривнях з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду у роз-
мірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ та набирають чинності 15 грудня
2016 року.

Деталі на www.mts.ua або за телефонами ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Піддубної Тетяни Григорівни про стягнення
заборгованості.

Відповідачка Піддубна Тетяна Григорівна викликається на 13 грудня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому за-
сіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
27 грудня 2016 року о 16 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської області, від-
будеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/419/16-ц за
позовом ПАТ КБ « Приватбанк» до Поповиченка Павла Олександровича
про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як відпові-
дач Поповиченко Павло Олександрович, 06.08.1981 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК»
до Ахременко Надії Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачка Ахременко Надія Миколаївна викликається на 12
грудня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

В Ірпінський міський суд Київської області викликається Євстєфєєв Владислав
Миколайович по цивільних справах № 367/5497/16-ц, № 367/5505/16-ц, 
№ 367/5508/16-ц за позовами Першого заступника прокурора Київської області
в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Євстєфєєва Владислава
Миколайовича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору
на стороні позивача: Міністерство екології та природних ресурсів України, Націо-
нальний природний парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з
чужого незаконного володіння.

Розгляд справи № 367/5497/16-ц призначений на 13.12.2016 р. о 14 год. 00
хв., справи № 367/5505/16-ц призначений на 13.12.2016 р. о 15 год. 00 хв., справи
№ 367/5508/16-ц на 13.12.2016 р. о 16 год. 00 хв. Справи будуть розглядатися
під головуванням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки Євстєфєєва Владислава Миколайовича (Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у його відсутність.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 листопада 2016 р. № 912-р
Київ

Про затвердження змін до фінансового
плану державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» 
на 2016 рік

Затвердити зміни до фінансового плану державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України» на 2016 рік, що додаються до оригі-
налу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 листопада 2016 р. № 916-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2016 рік, 
та внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України 
від 6 квітня 2016 р. № 272

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству освіти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного
бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчаль-

них закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення
закладів професійно-технічної освіти» на 820,1 тис. гривень (з них оплата
праці — 620,4 тис. гривень);

2201170 «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпе-
чення діяльності навчальних закладів» на 2 790 тис. гривень (з них оплата
праці — 2 246 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв —
40 тис. гривень);

2) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201160 «Під-
готовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та
забезпечення діяльності їх баз практики» на 3 610,1 тис. гривень.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016
р. № 272 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, перед-
бачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік» зміни, що додаються.

3. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, пе-

редбаченого пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження від-
повідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2016 р. № 916-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 6 квітня 2016 р. № 272
1. У пункті 1: 
1) в абзаці п’ятому цифри «278 302,8», «7 118,7» і «271 184,1» замінити

відповідно цифрами «252 937,8», «6 768,7» і «246 169,1»;
2) абзац шостий виключити;
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201150 «Під-

готовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та
забезпечення діяльності їх баз практики» на 1 015 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201160 «Підго-
товка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та
забезпечення діяльності їх баз практики» на 21 950 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2201310 «Фі-
зична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» на 2 700
тис. гривень.».

2. Додаток до розпорядження викласти в такій редакції:

«Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 2016 р. № 272
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2016 р. № 916-р)

ОБСЯГ
видатків за програмою 2201170 «Здійснення методичного 

та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних 
закладів», що збільшується

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу
№219/1681/2016-к за обвинуваченням Шевкунова Володимира Ігоровича за
ст. 121 ч. 1 КК України.

Потерпілий по справі Резніков Сергій Володимирович, 18.07.1975 р.н., який
зареєстрований: вул. Першотравнева, буд. 19, кв. 4, смт Красна Гора, 
м. Бахмут, викликається в судове засідання на 12 грудня 2016 року о 13.00 год.

У випадку неприбуття потерпілого в судове засідання без поважної на те
причини, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальну
справу №234/9109/15-к (провадження №1-кп/234/33/16) за обвинуваченням
Келемана Сергія Ярославовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Викликається обвинувачений Келеман Сергій Ярославович, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7,
на 12 грудня 2016 року о 16.00 годині для участі в судовому засіданні, яке
відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб.
№23/3.

Суддя А. О. Михальченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301, 12 грудня 2016 року о
15.00 годині відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Мартиненка Юрія Михайловича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В судове засідання
викликається обвинувачений Мартиненко Юрій Михайлович (зареєстрований за
адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Леніна, 39). У
разі неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про причини неприбуття
в судове засідання. Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді
Брежнева О. А., членів колегії судді Конопленко О. С., Погрібна Н. М.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лівицької Тетяни Арсенівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає до суду
(адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Лі-
вицьку Тетяну Арсенівну, яка проживала за останньою відомою суду
адресою: вул. Металургів, 10, с. Новий Коргод Бородянського району
Київської області, як відповідачку на 15 грудня 2016 року об 11 годині
45 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя А. М. Міланіч

Заліщицький районний суд викликає 12 грудня 2016 року о 10 годині
00 хвилин за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1, як відповідача То-
досійчука Сергія Сергійовича, 17.01.1991 року народження, остання
адреса проживання: с. Зелений Гай, вул. Шевченка, 10 Заліщицького
району Тернопільської області, в судове засідання у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тодосійчука Сергія Сергійовича
про стягнення заборгованості.

Голова суду С. В. Дудяк

Барський районний суд Вінницької області повідомляє як відпові-
дача Підвашецьку (Кльоц) Наталію Сергіївну, що судове засідання у
цивільній справі за позовом Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця до Підвашецької (Кльоц) Наталії Сергіївни, третя
особа: Міністерство охорони здоров’я України про відшкодування вар-
тості навчання за державні кошти, відбудеться о 09.00 год. 14.12.2016 р.
У разі неявки у судове засідання відповідача справу буде вирішено на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Питель О. В.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне про-
вадження № 242/1917/16-к у відношенні Поплавського М. С.
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному криміналь-
ному провадженню призначено на 10.00 годину 13 грудня
2016 року за адресою: Дніпропетровська область, місто Па-
влоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Поплавський Максим Сергійович викли-
кається в судове засідання в приміщення Краматорського
міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, яке буде про-
водитися в режимі відеоконференції головуючим суддею
Тимченко С. О. 13 грудня 2016 року о 10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Литвиненка Вячеслава
Володимировича, 19 квітня 1977 року народження, урод-
женця міста Кролевець Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації: Сумська область, місто Кролевець, вул.
Куйбишева (вул. Василя Стуса), 2, як відповідача по справі
№579/1853/16-ц, пров. 2/579/464/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Литвиненка Вячеслава Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 10 січня 2017 року о
15 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської області, вул.
Франка, 13.

Суд пропонує Литвиненку В. В. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання, оголошення вважається
належним повідомленням і справа буде розглянута за від-
сутності Литвиненка В.В.

Суддя О. В. Моргун

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Мангушського
району Донецької області) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Саріджа Ольги Григо-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Саріджа Ольга Григорівна, зареєстро-
вана за адресою: с. Радянська Україна, вул. Перемоги,
31, Мангушський район, Донецька область, виклика-
ється на 12 грудня 2016 року об 11.00 годині до Першот-
равневого районного суду для участі в розгляді справи
по суті.

Саріджа Ользі Григорівні пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази до 12 грудня 2016
року. У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін B. Є., кабінет № 5

Кагарлицький районний суд Київської області ви-
кликає як відповідача гр. Круподеря Сергія Мико-
лайовича, 09.08.1987 року народження, по цивільній
справі № 368/1480/16ц за позовом Круподері Анто-
ніни Сергіївни до Круподері Сергія Миколайовича
про розірвання шлюбу, для розгляду справи по суті.

Останнє відоме місце проживання відповідача
Круподері Сергія Миколайовича: АР Крим, Бахчиса-
райський район, смт Куйбишеве, вул. 3оря, 5. Фак-
тичне місце проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2016 року
о 09.15 годині в приміщенні Кагарлицького район-
ного суду Київської області за адресою: вул. В. Ве-
ликого, 3, м. Кагарлик Київської області, головуючий
по справі суддя Іванюта Т. Є.

В разі неявки відповідача Круподері С. М. у судове
засідання справа буде розглянута у його відсутність.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів —
прав вимоги за кредитами юридичних осіб ПАТ «БАНК ФОРУМ» 

на електронному торговельному майданчику ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.UA» 
Номер лота: № Q4038192973b878 
Коротка назва лота/номер кредитного 
договору: 

Право вимоги за кредитними договорами, 
юридичних осіб. 

Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 11.01.2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів 
Детальна інформація по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова ціна, правила 
участі в аукціоні) 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/52-
forum/7986-oholoshennya-pro-provedennya-
auktsionu-z-prodazhu-aktyviv-pat-bank-forum- 
na-elektronnomu-torhovomu-maydanchyku- 
tov-zakupivli-yua 

 
  

                                                        (тис. гривень) 

Найменування 
адміністративно-
територіальної одиниці 

На видання, придбання, 
зберігання і доставку 
підручників і посібників для учнів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 

Область:  
Вінницька 9 914,2 
Волинська 6 602,8 
Дніпропетровська 19 747,8 
Донецька 11 256,3 
Житомирська  8 308,5 
Закарпатська 12 091,2 
Запорізька 11 393 
Івано-Франківська 8 537,4 
Київська 11 760,9 
Кіровоградська 5 854,8 
Луганська 3 608,4 
Львівська  15 397,6 
Миколаївська 7 055,4 
Одеська 17 514,1 
Полтавська 8 090 
Рівненська 7 979,7 
Сумська 5 862 
Тернопільська 6 061,4 
Харківська 16 318,6 
Херсонська 6 481,9 
Хмельницька 7 963,4 
Черкаська 6 931,3 
Чернівецька 7 216,3 
Чернігівська 5 555,5 
м. Київ 25 435,3 
_________ 
Усього 252 937,8». 
 



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
в судове засідання третіх осіб: Лукашову Ольгу Ва-
силівну, Панасюк Анелію Силівну, Копієвську Яну
Вікторівну в судове засідання за позовом Пальчик
(Лукашової) Анастасії Вікторівни до виконавчого ко-
мітету Миколаївської міської ради, третіх осіб - Лу-
кашової Ольги Василівни, Панасюк Анелії Силівни,
Копієвської Яни Вікторівни про визнання дій протип-
равними та зобов’язання укласти договір найму
житла, на 19.12.2016 р. об 11.30 год. у каб. 17 За-
водського районного суду м. Миколаєва по вул. Ра-
дісній, 3.

Після публікації оголошення, треті особи вважа-
ються повідомленими про час і місце розгляду
справи і у разі неявки позов може бути розглянуто
за їхньої відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Автозаводський районний суд м. Кременчука По-
лтавської області викликає Рудика Тараса Павловича
(останнє відоме місце його проживання: м. Кремен-
чук, провулок Тецівський, буд. 2, кв. 54), як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент-Банк» до Рудика Тараса Павловича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2017 року
о 08 годині 45 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет 
№ 18.

Явка до суду відповідача обов’язкова. В разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Ісаченко Володимир Володимирович, 13.09.1985 року народ-
ження, останнє місце проживання чи мешкання: Чернігівська об-
ласть, Сосницький район, с. Полісся, вул. Лісова, 68, викликається
у відкрите судове засідання як відповідач на 11.00 годину 19
грудня 2016 року в цивільній справі за позовом Ященко Юлії Пет-
рівни до Ісаченка Володимира Володимировича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітньої дитини, викликається у
відкрите судове засідання які відповідач на 10.30 годину 19 грудня
2016 року в цивільній справі за позовом Ященко Юлії Петрівни
до Ісаченка Володимира Володимировича про стягнення алімен-
тів на утримання дружини.

Відкриті судові засідання у цивільній справі відбудуться під
головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Три-
тузна, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого-
лошення в пресі, відповідач Ісаченко Володимир Володимиро-
вич вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє відповідачку Аверьянову Клару Олек-
сіївну (останнє відоме місце проживання: Запорізька
область, Мелітопольський район, с. Костянтинівка, вул.
Вишнева (Пархоменка), буд. 32), що 20 грудня 2016 року
на 09 годину 00 хвилин у приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатись цивільна
справа за позовом Скорик Лариси Вікторівни, в інтер-
есах якої діє за довіреністю Алексеєнко Віталій Петро-
вич, до Аверьянової Клари Олексіївни про визнання
права власності за набувальною давністю.

З опублікуванням оголошення про виклик, Аверья-
нова Клара Олексіївна по справі вважається повідомле-
ною про час та місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя Кучеренко Н. В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Аль-Саеді Ноаман Мохаммеда Алі Абед як
відповідача у судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи ЄУ № 420/1483/16-ц за позовом Кучєр
(Ларіонової) Олександри Володимирівни в інтересах
малолітньої Ларіонової Ангеліни Ноаман Мохаммед
Алі Абед до Аль-Саеді Ноаман Мохаммед Алі Абед,
третя особа: Орган опіки та піклування Новопсков-
ської районної державної адміністрації про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів, яке
відбудеться 13 грудня 2016 року о 13 год. 00 хв. в
приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: вул. Українська, 28. смт Новопсков, Луган-
ської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Херсонський міський суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Бринь Олександра Васильо-
вича, 03.03.1979 року народження останнє відоме
місце проживання: м. Херсон, вул. Белінського, 27/7
у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Бринь Олександра Ва-
сильовича, Кузьменко Світлани Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні 
Херсонського міського суду Херсонської області
22.12.2016 року о 08.10 годині 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 у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Ладижинський міський суд Вінницької області ви-
кликає громадянина: Гаврилюка Ярослава Васильо-
вича для участі у судовому розгляді як відповідача
у цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» про стягнення за-
боргованості.

Справа буде розглядатися суддею І. О. Патраман-
ським у приміщенні Ладижинського міського суду
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Він-
ницька область, вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343)
6-03-66), 23.12.2016 року о 13 год. 00 хв.

У разі неявки відповідача у судове засідання,
справа буде розглядатися за його відсутності за на-
явними у справі доказами з постановленням заоч-
ного рішення.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Рустамову Ла-
рису Анатоліївну, 09.09.1964 року народження, меш-
канку: м. Коростень, Житомирської області, вул.
Гастелло, 22-а, кв. 62 як відповідачку в цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 10 січня 2017 року о
09 годині в залі судових засідань № 3 Коростен-
ського міськрайонного суду. У разі неявки відпові-
дачки або неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута у відсутність відповідачки на
підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/8621/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Всеукраїнський банк Розвитку» до Леме-
шева Миколи Миколайовича, Лемешевої Ольги Геннаді-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі Лемешев Микола Миколайович та Леме-
шева Ольга Геннадіївна викликаються у судове засідання
на 09.30 год. 14 грудня 2016 року у приміщенні Павлог-
радського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Дніпровська, буд. 135. кабінет № 409. Резервна дата 26
грудня 2016 року о 09.00 год. Суддя Перекопський М.М.

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

Суддя М. М. Перекопський

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
як відповідача Соколову Ганну Василівну, 31.03.1955 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Кірова, № 119, с. Залізничне, Болградський район, Оде-
ська область, що 23.12.2016 року о 13.00 годині в залі су-
дового засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/2012/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Соколової Ганни Василівни про стягнення заборгованості за
договором займу.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Соко-
ловій Ганні Василівні подати пояснення, заперечення та усі
наявні у неї докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Соколової Ганни, Васи-
лівни, справа може бути розглянута за відсутністю відпові-
дача та його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Болградський районний сул Одеської області повідомляє
як відповідача Гордукало Валентину Володимирівну, 14
грудня 1992 року народження, останнє відоме місце реєс-
трації за адресою: вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 61, кв.
68, м. Болград, Одеська область, що 23.12.2016 року о 13.30
годині в залі судового засідання № 4 Болградського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засі-
дання по цивільній справі № 497/2015/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний Банк
«Приватбанк» до Гордукало Валентини Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Гор-
дукало Валентині Володимирівні, подати пояснення, запе-
речення та усі наявні у неї докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання Гордукало Валентини
Володимирівни, справа може бути розглянута за відсутністю
відповідача та його представника за наявними у справі до-
казами.

Судця С. В. Кодінцева

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Клименка Романа Костянтиновича про те, що
судом у судовому засіданні 09 червня 2016 було розгля-
нуто цивільну справу № 201/4714/16-ц за позовом Кли-
менко Юлії Володимирівни до Клименка Романа
Костянтиновича про розірвання шлюбу та ухвалено за-
очне рішення, яким позовні вимоги задоволені, а саме:
шлюб, зареєстрований 22 лютого 2003 року Макіївським
міським відділом реєстрації актів громадянського стану
Донецького обласного управління юстиції, актовий
запис № 159, між Клименко Романом Костянтиновичем,
23 січня 1981 року народження, та Клименко Юлією Во-
лодимирівною, 03 жовтня 1980 року народження, розір-
вати. Прізвища сторін залишити без змін.

Стягнути з Клименка Романа Костянтиновича на ко-
ристь Клименко Юлії Володимирівни 551 (п’ятсот п’ят-
десят одну) гривню 20 копійок судових витрат.

Суддя Батманова В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області 
вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву
AT «Ощадбанк» в особі філії – Донецьке обласне уп-
равління AT «Ощадбанк» до Хорохоркіної М. В., Ва-
куленко М. М., Мариніної О. Л. про стягнення
заборгованості.

Відповідачі Хорохоркіна Марина Віталіївна,
18.12.1986 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька
область, с. Гірне, вул. Суворова, 17/3, Вакуленко Ма-
рина Миколаївна, 20.09.1976 р.н., останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул.
Суворова, 42, Мариніна Ольга Леонідівна, 27.10.1961
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, 
с. Гірне, вул. Суворова, 17/6, викликаються на
12.12.2016 року о 09.00 год. до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у роз-
гляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідачів, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справу буде розглянуто у їх відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає позовну заяву AT «Ощадбанк»
в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Поклад В. В., Поклад С. С., Ляшиної О. Ю.,
Цапко Л. В. про стягнення заборгованості.

Відповідачі Поклад Вікторія Володимирівна,
21.11.1981 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 5/6, Поклад Сергій
Сергійович, 02.05.1981 р.н., останнє місце реєстрації:
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Кондратьєва, 1/4,
Ляшина Оксана Юріївна, 27.12.1981 р.н., останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Патона,
28а/52, Цапко Людмила Валеріївна, 15.09.1974 р.н., ос-
таннє місце  реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
м-н Металургів, 49/91, викликаються на 12.12.2016 року
о 09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у їх відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Славгородського Сергія Володими-
ровича по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Славгородського Сергія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 12.12.2016 р.
о 10 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна,
буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Макарівським районним судом Київської області
було винесено заочне рішення від 29.09.2016 року,
яким позовні вимоги Публічного акціонерного това-
риства «Комерційний банк «Приватбанк» до Кабак
Наталії Віталіївни про стягнення заборгованості - за-
доволено частково.

Учасники процесу можуть отримати повний текст
вказаного заочного рішення в приміщенні суду за
адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Димитрія
Ростовського, 35.

Суддя А. В. Косенко

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Ширму Сергія Васи-
льовича в цивільній справі № 277/683/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Ширми Сергія Ва-
сильовича про стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 21
грудня 2016 року за адресою: Житомирська область,
смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності
Ширми С. В.

Суддя І. І. Дармограй

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає у судове засідання Галамеєву Ольгу Вален-
тинівну (останнє місце проживання: проспект Незалежності,
277, кв. 89, м. Могилів-Подільський Вінницької області) для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Галамеєвої Ольги Валентинівни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання призначено на 16.12.2016 на 09 годину
00 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайон-
ного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Галамеєвої О.В. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за її відсутності.

Зіньківський районний суд Полтанської області викликає Блажка
Романа Сергійовича, 10.09.1980 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: місто Зіньків, вулиця Воздвиженська, 11, кв. 12 Зіньківського
району Полтавської області) як відповідача в судове засідання в ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Блажка Романа
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29 грудня 2016 року об 11 годині 00
хвилин у приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської області
за адресою: Полтавська область, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Голова суду C. M. Дем’янченко

Старобільський районний суд Луганської області викликає Сіліна Ігоря
Володимировича, проживаючого за адресою: вул. Петровського, буд. 13,
кв. 34, м. Антрацит Луганської області;

Друппова Дмитра Леонідовича, проживаючого за адресою: вул. 9-го
Травня, буд. 5, кв. 13, м. Антрацит Луганської області;

Полякова Віктора Миколайовича, проживаючого за адресою: вул. Кома-
рова, буд. 27, м. Антрацит Луганської області, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі №431/5386/16-ц; провадження 2/431/1699/16р. за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Сіліна І. В., Друппова Д. Л.,
Полякова В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 12 грудня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

Суддя О. В. Ткач

Старобільський районний суд Луганської області викликає Віннікова Сергія Мико-
лайовича, проживаючого за адресою: вул. Петровського, буд. 13, кв. 44, м. Антрацит
Луганської області;

Шинкаренка Олександра Володимировича, проживаючого за адресою: вул. Лесі Ук-
раїнки, буд. 24, м. Антрацит Луганської області;

Мартиненка Костянтина Вікторовича, проживаючого за адресою: вул. Леніна, буд.
82, с. В. Нагольчик, Антрацитівський р-н Луганської області, як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі № 431/5179/16-ц, провадження 2/431/1628/16р. за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Віннікова C. M., Шинкаренка О. В.,
Мартиненка К.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 12 грудня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, буд. 38 «а».

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

Суддя О. В. Ткач

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Дворецького Сергія
Олексійовича у судове засідання, що відбудеться о 09 годині 00 хвилин 12 грудня 2016
року за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній
справі № 278/1666/16-ц за позовом Бондарчук Л. П. про стягнення аліментів.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття
участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових
доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно, до дати визначеної для
слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали доку-
ментів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів за-
вірених у встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашу відсут-
ність, за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ,
що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт Біль-
мак, вул.  Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами ТОВ «Порше Мобіліті»
до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:

- справа № 319/1243/16-ц - Бартенєв Віталій Вікторович, остання відома адреса прожи-
вання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Мурманська, буд. 43, кв. 7. Бартенєва Ольга Дмит-
рівна, остання відома адреса проживання: Донська область, м. Донецьк, вул. Ст. Щипачова,
16, кв. 54 в судове засідання, яке призначене на 12 год. 00 хв. 15 грудня 2016 року;

- справа № 319/1210/16-ц - Погорєлий Геннадій Михайлович, остання відома адреса про-
живання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Октябрьська, 142 в судове засідання, яке при-
значене на 12 год. 15 хв. 15 грудня 2016 року.

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

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвер-
дження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та неповідомлення суду про по-
важну причину неявки позов буде розглянутий за їх відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє про
розгляд цивільної справи № 195/1147/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Макара Віталія Васильовича про стягнення заборгованості.

До суду на слухання справи викликається як відповідач: Макара Віталій
Васильович, 19.05.1976 року народження, місце проживання: смт Томаківка,
вул. Середня, буд. 49 Томаківського району Дніпропетровської області

Слухання справи відбудеться 12 грудня 2016 року о 09.00 годині за ад-
ресою: Томаківський районний суд, смт Томаківка, вул. Лесі Українки, б. 28
Дніпропетровської області.

У випадку неявки відповідача на зазначене місце та час вищевказана
справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних у ній доказів та
буде винесене заочне рішення.

Голова суду Д. М. Скрипченко
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Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 13)
розглядається цивільна справа № 236/2999/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Бур-
лаки Олексія Володимировича, Бурлаки Аліни Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 120115,63 гривні.

Відповідачі Бурлака Олексій Володимирович, Бурлака
Аліна Олександрівна викликаються до каб. № 12 суду на 13
грудня 2016 року на 15 годину 00 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа
буде розглянута без їхньої участі за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає у
судове засідання як відповідача Коробко Сергія Івано-
вича, 05.11.1973 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 24, 
кв. 90, по цивільній справі за позовом Лупиної Людмили
Олександрівни до Коробка Сергія Івановича про позбав-
лення батьківських прав. Судове засідання призначено
на 27.12.2016 року на 14.00 годину у приміщенні Хор-
тицького районного суду м. Запоріжжя за адресою: 
м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, каб. 5.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за
його відсутності.

Суддя Гнатик Г. Є.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Га-
чика Петра Васильовича (07.05.1973 р.н., зареєстрованого
за адресою: вул. Христо Ботєва, буд. № 33, с. Задунаївка Ар-
цизького району Одеської області), як відповідача по цивіль-
ній справі № 492/902/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Гачика Петра
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Розгляд справи призначено на 17.01.2017 р. об
11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської 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 відповідача в судове засідання, або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Волноваський районний суд Донецької області (85700, 
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу
за позовом КС «Азовська кредитна компанія» до Янгаєвої
Олени Рафаілівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Янгаєва Олена Рафаілівна зареєс-
трована за адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, 1-а, До-
нецької області, на 18 січня 2017 року о 10.00 год.
викликається до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглядатися за її відсутності.

Суддя Мохов Є. І.

Великомихайлівський районний суд Одеської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
13 грудня 2016 року о 16.00 годині в приміщенні Ве-
ликомихайлівського районного суду Одеської області
за адресою: Одеська обл., смт Великомихайлівка,
вул. Пушкіна, 2-б, Будко Володимира Сергійовича
(останнє відоме місце реєстрації: Одеська обл., Ве-
ликомихайлівський р-н., с. Кардамичеве, вул. Гага-
ріна, буд. 33) як відповідача по цивільній справі 
№ 498/1007/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Будко Володимира Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Рімашевська О. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Янченка Анатолія Ми-
колайовича, 07 вересня 1962 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 21 грудня 2016 року
о 10 годині в залі суду Криничанського районного
суду за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська,
17, Криничанського району Дніпропетровської об-
ласті. В разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Лісняк В. B.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі № 408/1600/16-ц 
(2-др/408/2/16) за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії – Луганського обласного уп-
равління AT «Ощадбанк» до Носовської Марини Вікто-
рівни (24.12.1984 р.н., м. Ровеньки Луганської області)
про стягнення заборгованості за договором кредитної
лінії.

Судове засідання відбудеться 27.12.2016 року о 14 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, буд. 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Приморський
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає
в судове засідання як відповідача Молочковського Лео-
ніда Самойловича по цивільній справі № 522/20162/16-ц
за позовом Азейнштат Лариси Анатоліївни до Молоч-
ковського Леоніда Самойловича про встановлення
факту проживання однією сім’єю та визнання права
власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 16 грудня 2016 року о
10 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає як від-
повідача Голубева Миколу Олександровича (останнє відоме
місце проживання: вул. Космонавтів, 2, с. Віліне, АР Крим)
у судове засідання на 13.12.2016 року на 12 год. 00 хв. у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Голубевої
Таміли Ільмієвни до Голубева Миколи Олександровича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини без згоди
батька та дозволу на оформлення документів.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі до-
казів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21. 
Суддя Яценко Н. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сухарнікової
Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачка по справі Сухарнікова Олена Анатоліївна, за-
реєстрована за адресою: с. Часів яр, вул. Горького, буд. 17,
кв.42, викликається до суду на 14.12.2016 р. на 08.30 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303),
викликає на 13.02.2017 року на 14 год. 00 хв. як від-
повідача Ісакова Ростислава Вікторовича по справі
за позовом ПАТ «Експрес-Банк» до Кострова Дмитра
Сергійовича, Ісакова Ростислава Вікторовича про
стягнення донарахованих процентів за користування
кредитом та курсової різниці.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Тепла-Ревнюк Дар’ю Семенівну за позо-
вом ПАТ «УкрСиббанк» до Ревнюк Андрія Васильо-
вича, Нескородженого Володимира Трохимовича,
Тепла-Ревнюк Дар’ї Семенівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 14.12.2016 р. о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні Суворовського районного суду за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Тепла-Ревнюк
Дар’ї Семенівни судове засідання буде проведене у
її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Іванівський районний суд Одеської області викликає Ле-
віцького Олександра Сергійовича у судове засідання, яке
відбудеться 21 грудня 2016 р. об 11 годині 00 хвилин за ад-
ресою: смт Іванівка, вул. Центральна, 81-а, Іванівського
району Одеської області, як відповідача по цивільній справі
за позовом Ворнік Наталії Йосипівни до Левіцької Ірини Пет-
рівни, Шундяк Миколи Юрійовича, Левіцького Олександра
Сергійовича, третя особа: Служба у справах дітей Іванівської
районної державної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав, призначення опікуна, стягнення аліментів на ут-
римання дітей.

У разі неявки, справа буде розглядатись у відсутність від-
повідача при заочному розгляді справи.

Суддя О. О. Кравчук

Миронівським районним судом Київської області
викликається відповідач Зінченко Денис Олексан-
дрович на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/1329/16-ц за позовом Приватного акціонерного
товариства «Миронівське хлібоприймальне підпри-
ємство» до Зінченка Дениса Олександровича про
стягнення боргу за договором позики, який відбу-
деться 20 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у
приміщенні Миронівського районного суду Київської
області (зал судових засідань) за адресою: Київська
область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Дашкевич Леонід Францович, останнє відоме місце -
знаходження якого: вул. Ціолковського, буд. 6, кв. 11, 
м. Хмельницький, викликається до Городоцького 
районного суду Хмельницької області (Хмельницька об-
ласть, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідач на
13 год. 45 хв. 21 грудня 2016 року по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Дашкевича Леоніда Фран-
цовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута на підставі тих доказів, які є у матеріа-
лах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Маланчука Анатолія Васильовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Промис-
лова, буд. 4, кв. 385, у судове засідання, що
призначено на 27 березня 2017 року на 14 годину 00
хвилин у цивільній справі № 753/7131/16-ц, провад-
ження по справі 2/752/3340/16 за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «МАРКС.КАПІТАЛ» до
Маланчука Анатолія Васильовича про стягнення в по-
рядку регресу.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-а, кабінет
№ 6.

Суддя А. В. Шумко

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області
(вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка, Хмельницької
обл.) викликає на 16 год. 00 хв. 19 грудня 2016 року як від-
повідача Лашкарашвілі Зураба, 26.08.1975 року народ-
ження, по справі № 688/3804/16-ц, № 2/688/1265/16 за
позовом Артемчук Діани Дмитрівни до Лашкарашвілі Зураба
про розірвання шлюбу. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки до суду та неповідомлення про причини неявки, або
якщо такі причини суд визнає неповажними, справа буде
вирішена на підставі наявних у ній доказів і буде постанов-
лено заочне рішення.

Витрати, пов’язані з розміщенням оголошення, покласти
на Артемчук Діану Дмитрівну.

Суддя А. Ю. Цідик

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торець, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» до Смирнової
Людмили Миколаївни про звернення стягнення. Відпо-
відачка по справі Смирнова Людмила Миколаївна (заре-
єстрована: 87539, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 20Б/37)
викликається на 16 грудня 2016 року о 14.00 год. до
суду, каб. №10, 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 в її відсутність.

Суддя В. І. Пискунов

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає у судове засідання як відповідачку Ману-
лікову Аллу Валентинівну по справі № 522/4943/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Манулікової
Алли Валентинівни, Манукян Саркіса Левоновича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.12.2016 року о
14.00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

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

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання як відповідача Елнамі Тарек Авад Башір,
по справі Онісенко Ю. про стягнення аліментів.

Слухання відбудеться 20.12.2016 року об 11.30
год. в приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал № 18.

В разі неявки відповідача у судове засідання, ци-
вільна справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Плєшакова Єгора Олексійовича, 15.05.1985
р.н., як відповідача у справі за позовом Плєшакової
Ольги Олександрівни до Плєшакова Єгора Олексійо-
вича про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням, у судове засі-
дання, яке призначене на 12 грудня 2016 року о 12
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя Т. В. Селезньова

Червоноградський міський суд Львівської області
викликає відповідача Пукаса Василя Федоровича в
судове засідання у цивільній справі за позовом Ми-
халюк Наталії Федорівни до Пукаса Василя Федоро-
вича про стягнення аліментів на час навчання, яке
відбудеться 23.12.2016 року о 09:30 год. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15, 
м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Грабовський В. В.
У випадку неявки Пукаса Василя Федоровича від-

повідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розгляда-
тиме справу в його відсутність на підставі наявних у
матеріалах справи даних та доказів.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Косар Володимир Стахович викли-
кається в судове засідання як відповідач у цивільній
справі за позовом ТОВ «Комплекс Агромарс» до Ко-
сара Володимира Стаховича про стягнення заборго-
ваності за договором поворотної фінансової
допомоги.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2016 року
о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 21.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. ух-
валив заочні рішення за позовом КС «Компаньйон»
про стягнення кредиту наступних боржників:

18.05.2016 р. по справі № 428/2995/16-ц - Петрук
Юрій Володимирович, Кравцов Анатолій Васильо-
вич, Адамов Григорій Максимович —  мешканці
міста Кадіївки (Стаханов).

Суддя І. О. Юзефович
30.09.2016 р. по справі № 428/5028/15-ц - Осмо-

ловський Андрій Сергійович, Денисенко Юрій Івано-
вич, Гара Геннадій Вікторович, Стегній Володимир
Васильович - мешканці міста Кадіївки (Стаханов).

Суддя В. М. Олійник

Апеляційний суд Київської області викликає в судове 
засідання відповідачку Русіну Юлію Вікторівну по справі 
№369/11750/15ц за апеляційною скаргою Русіної Любові
Львівни на рішення Києво-Святошинського районного суду Ки-
ївської області від 29 червня 2016 року в справі за позовом Ру-
сіної Любові Львівни до Русіної Юлії Вікторівни, Антощука
Миколи Єлисейовича, треті особи: Управління державної реєс-
трації ГУЮ у Київській області, Перша Київська обласна дер-
жавна нотаріальна контора, про визнання удаваним правочином
договору дарування, визнання покупцем за договором купівлі-
продажу права власності на земельну ділянку, яке призначено
на 15 год. 45 хв. 26 січня 2017 року.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у їхню від-
сутність.

Суддя С. О. Журба

Марківський районний суд Луганської області по-

відомляє, що 28.10.2016 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 417/2833/16ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Баранцова Миколи

Олексійовича, 08.12.1980 р.н., про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя Сурніна Л. О.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Демічеву Олену Станіславівну, 1964 р.н., заре-
єстровану: м. Конотоп, вул. Авіаторів, 3/2 Сумської 
області, як відповідачку по цивільній справі 
№ 577/4367/16-ц (2/577/1570/16 р.) за позовом Гагіної
А. О., третя особа: ЦНАП Конотопської міської ради, про
визнання особи такою, що втратила право користування
житлом, яке відбудеться 28 грудня 2016 року о 16 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Конотоп, вул. Садова, 8 Сумської області, кабі-
нет № 1. У разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута у відсутність відповідачки на підставі зібра-
них по ній доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 27.12.2016 року о 09 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Калуш Івано-Франківської об-
ласті, вул. Молодіжна, 10, відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Яреми
Ігоря Михайловича про стягнення заборгованості.

На судове засідання як відповідача викликають Ярему
Ігоря Михайловича, зареєстрованого: вул. Каракая, 4/67, 
м. Калуш Івано-Франківської області.

Йому пропонують надати всі наявні докази за зазначеною
справою. Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки сторони зобов’язані повідомити суд. У
разі неявки відповідача на судове засідання без поважних
причин справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Якимів Р. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Клименка Михайла
Миколайовича, 10.08.1961 року народження, який зареєстрований за адресою:
вул. Калініна, 30, с. Металіст, Амвросіївський район, Донецька область, 87323, у
судове засідання по цивільній справі №323/3666/16-ц (2/323/1080/16) за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Клименка Михайла Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 10.30 годині 22 грудня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуван-
ням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може
бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає Грінька
Геннадія Андрійовича, 26.01.1972 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: селище Опішня, вулиця Нова, 92, кв. 11 Зіньківського району
Полтавської області) як відповідача в судове засідання в цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Грінька Геннадія Андрі-
йовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28 грудня 2016 року о 8 годині 30 хви-
лин у приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської області за
адресою: Полтавська область, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2. Го-
ловуючий по справі суддя Дем’янченко С. М.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Апеляційний суд міста Києва викликає Малахова Олександра Федоро-
вича, відомою адресою якого є: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна,
буд. 16, кв. 39, у судове засідання як відповідача в справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Малахової Маргарити
Олександрівни, Малахова Олександра Федоровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, в якій оголошено перерву розглядом на
14 годину 15 хвилин 21 грудня 2016 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а.
Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду або неповідомлення

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

Суддя Слюсар Т. А.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ГРУДНЯ

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Щоб були діброви, діти
назбирали жолудів

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЮНІ НАТУРАЛІСТИ. Вінницькі лісівники заготовили майже 54 тон-
ни жолудів із цьогорічного врожаю. Добрими помічниками у цій справі
є діти  45 учнівських лісництв, які в області діють на базі держпідпри-
ємств лісового господарства. Наприклад, учні Грижинецької школи
Тиврівського району зібрали 120 кілограмів жолудів дуба звичайного
і 160 кілограмів дуба червоного. Юні лісівники люблять свій край, а
також розуміються на заготівлі насіння лісових культур. Зокрема уч-
нівське лісництво «Зелений світ», про яке йдеться,  з 2009 року про-
водить акцію «Жолудь». Тож і цього року вони почали збирати жолуді
після перших заморозків, коли почав опадати здоровий цінний жо-
лудь, який наступного року дасть паросток. Також  учні брали участь
у заготівлі насіння клена, явора, кісточкових порід дерев. А ще — вони
з радістю допомагали Гніванському лісництву відібрати середні зразки
насіння різних порід дерев для відправлення їх до вінницької лісона-
сіннєвої лабораторії. У прес-службі обласного управління лісового та
мисливського господарства повідомили, що наступного року проблем
зі створенням лісових культур дуба звичайного не буде. 

2017-й на Тернопіллі
буде Роком УПА

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Наступного року відзначатимемо 75-річчя утво-
рення Української повстанської армії. Віддаючи належне її ветеранам
в історії української нації, враховуючи їхній значний внесок у боротьбу
за державну  незалежність України, депутати на сесії Тернопільської
обласної ради проголосили у краї 2017-й Роком УПА.

Нині, за словами першого заступника голови облради Василя Де-
ревляного, на Тернопіллі живуть 455 ветеранів ОУН-УПА. З нового
року до своєї пенсії вони отримуватимуть щомісячну доплату — 500
гривень зі скарбниці краю. Таке рішення ухвалила обласна рада й
водночас рекомендувала відповідним районним, міським, селищним,
сільським органам влади, а також об’єднаним територіальним грома-
дам, ще півтисячі гривень надати борцям за волю України за рахунок
коштів місцевих бюджетів.На Тернопільщині вже до завершення ни-
нішнього року створять організаційний комітет із відзначення в
області 75-річчя утворення Української повстанської армії.  

ГЕРОЇ І ФУТБОЛ. Володарем
Кубка героїв АТО став «Зеніт» із
Золотоноші. Днями на навчально-
тренувальній базі київського «Ди-
намо» у Кончі-Заспі відбулося за-
криття Фінальних ігор Ліги учасни-
ків АТО на «Кубок Героїв АТО». 

Матчі турніру, у якому цього року
взяли участь 42 команди, проходи-
ли на футбольних полях Києва,
Львова, Харкова, Дніпра, Миколає-
ва та Вінниці. 16 кращих за підсум-
ками чемпіонату колективів протя-
гом чотирьох днів визначали воло-
даря головного трофею змагань.

Після нагородження переможців
президент Федерації футболу Ан-
дрій Павелко наголосив: цей,
справді важливий турнір для укра-
їнського футболу і для України, бу-
де внесено до національного ка-
лендаря і він стане щорічним.
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«Динамо» може зосередитися 
на внутрішньому чемпіонаті

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЄВРОКУБКИ. Трьох очок
вистачило болгарському «Лу-
догорцеві», за який нині висту-
пає український захисник Ігор
Пластун, аби зачепитися за
плей-оф Ліги Європи: у своїй
відбірній четвірці групового
турніру Ліги чемпіонів команда
посіла третє місце завдяки ні-
чиїй з ПСЖ.  Київські динамів-
ці гучно грюкнули дверима,
розгромивши в останньому ту-
рі найпрестижнішого європей-
ського клубного турніру ту-

рецький «Бешикташ». У під-
сумку вони набрали п’ять очок,
добряче осоромили букмеке-
рів, однак посіли останнє місце
в групі. На жаль, надолужити
за один матч розтринькане у
попередніх турах неможливо.

Утім, голи Бесєдіна, Ярмо-
ленка, Буяльського, Гонсале-
са, Сидорчука і Мораєса дають
певні підстави для оптимізму.
Можливо, дно вже позаду. 

Рудько, Бурда, Буяльський,
Циганков, Корзун, Оріхов-
ський, Бесєдін — це майбутнє
«Динамо». Мають свої амбіції і
гравці юнацької команди «Ди-

намо»,  яка також здолала
«Бешикташ»,  та, на відміну від
першого складу,  вийшла до
плей-оф юнацької ліги УЄФА. 

Вочевидь  кадрові рішення
не лише стосовно гравців, а й
тренерів — справа найближчо-
го майбутнього. А поки що
слово футбольній статистиці:
вівторкова перемога над «Бе-
шикташем» стала 150-ю для
українських клубів у Лізі чем-
піонів, включаючи період Куб-
ка чемпіонів. У головному єв-
ропейському турнірі українські
команди виступають із 1967
року, і до сьогодні у них було

149 перемог, включаючи матчі
кваліфікаційних раундів. Най-
більша кількість перемог у
«Динамо» — 96. Також варто
зазначити, що «Динамо» здо-
було свою найбільшу перемогу
в основному раунді Ліги чем-
піонів УЄФА.

Можливо, ці 6:0 стали відлі-
ком для створення нового «Ди-
намо». Відповідь на це запи-
тання ми дізнаємося вже в по-
неділок. Про те, що поєдинок
18 туру Прем’єр-ліги «Дина-
мо» — «Шахтар» буде най-
важливішою грою року, ска-
зав і Сергій Ребров. 

Наші студенти попрактикували в 4G
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

НАСІННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО.
Компанія Huawei — світовий лі-
дер у сфері інформаційно-кому-
нікаційних технологій, збільшує
кількість вищих навчальних за-
кладів, які можуть взяти участь у
програмі для обдарованих сту-
дентів технічних спеціальностей
«Насіння для майбутнього». Про-
ект,   започаткований в Україні у
листопаді 2016 року трьома уні-
верситетами, наступного буде
відкрито для всіх вишів, які готу-
ють фахівців для телекомуніка-
ційної галузі. Відбір буде  прове-
дено в травні—серпні.

«Такі заходи потрібні та на-
дзвичайно корисні: або академіч-
на мобільність у межах семес-

трових курсів, або короткостро-
кове відвідування університетів
інших країн. Це збагачує досві-
дом, дає змогу зрозуміти особли-
вості тієї чи тієї освітньої системи
і краще зорієнтуватися у виборі
своєї професії», — зазначив пер-
ший заступник міністра освіти і
науки Володимир Ковтунець на
прес-конференції, під час якої
українські студенти, які поверну-
лися зі стажування, розповіли
про свої враження від стажуван-
ня у Китаї.

«Hаша компанія розраховує
на активне просування програми
в найближчі три-п’ять років. Ми
задоволені роботою з універси-
тетами. Сподіваюся, що з кож-
ним роком дедалі більше україн-
ських студентів зможуть брати
участь у конкурсному відборі в

межах цього проекту. У вас є
прекрасні виші в Харкові, Львові,
Одесі та інших містах. Ми впев-
нені, що «Насіння для майбутньо-
го» допоможе розвитку україн-
ських талантів для впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій у своїй країні», —  ска-
зав директор «Хуавей Україна»
Чжоу Хаодзе.

Стажування в центрі Huawei
дало змогу десятьом україн-
ським студентам ознайомитися з
новим для нас стандартом зв’яз-
ку 4G і провести роботу із роз-
гортання тестової мережі в лабо-
раторії. «Ми дізналися про особ-
ливості проектування та функціо-
нування мереж другого і третього
поколінь і їх міграції на старше
покоління. Навчання відбувалося
за допомогою мультимедійних

технологій. Отримані знання ми
могли одразу застосувати в ла-
бораторних умовах», —  розпові-
ла «Урядовому кур’єру» студен-
тка Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевчен-
ка Марія Краснолоб.

А Анастасія Недосекова, сту-
дентка Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», додала: «Мали
змогу не лише працювати з но-
вими технологіями, а й викорис-
товувати їх, адже отримали кар-
тки для телефонів із 4G. П’ятира-
зова різниця у швидкості переда-
чі даних між 3G і 4G відчувається.
З нами вчилися хлопці із Сенега-
лу, які, за їхніми словами, вже не
уявляють повсякденного життя і
навчання без 4G».

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СЕНСАЦІЙНА ЗНАХІДКА. В
самісінькому центрі міста, в пар-
ку культури та відпочину імені Та-
раса Шевченка, випадково на-
трапили на унікальне підземел-
ля. Це сталося, коли біля відомо-
го  містянам фонтана провалився
асфальт. Під ним виднілася…
кімната.

«Вочевидь, це якась підзем-
на частина наземної будівлі.
Найімовірніше, підземні тунелі
князів Любомирських — по-
льських шляхтичів, які були
власниками Рівного впродовж
200 років. Скажімо, цегла з під-
земної кімнати виготовлена у
ХІХ столітті», — каже науковий
співробітник Рівненського кра-
єзнавчого музею Олексій Вой-
тюк. Водночас краєзнавці за-

уважують, що підземні ходи
могли з’явитися ще задовго до
появи Любомирських на рівнен-
ських землях. Тож археологи
чекають дозволу, щоб розпоча-
ти розкопки в центральному
парку Рівного.

До речі, в місті вже ведуть
розкопки відомого палацу князів
Любомирських. Утім, археологи
там натрапили на ознаки будови
ХV століття: тож припускають,

що то рештки іншого палацу —
княгині Марії Несвицької, яка ще
в 1492 році виборола для Рівно-
го Магдебурзьке право.

Хоч би там що було, а Рівне,
в якому майже не збереглися
давні історичні наземні будівлі,
тепер вражає своїми підземел-
лями. Недарма ж, вочевидь,
учень Рівненської гімназії Воло-
димир Короленко писав із Рів-
ного своїх «Дітей підземелля».   

У Рівному виявили унікальне підземелля 


