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USD 2587.9355 EUR 2732.6011 RUB 4.0882 / AU 302503.78 AG 4386.55 PT 243265.94 PD 187625.32

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

Доживемо до наступних платіжок
АКТУАЛЬНО. Чому в Україні в жовтні зросли борги за житлово-комунальні послуги

Інна КОСЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Ще до початку опалюваль-
ного сезону експерти з 

питань ЖКГ прогнозували, 
що в осінньо-зимовий період 
в Україні буде сплеск непла-
тежів за комунальні послу-

ги. Мовляв, доходи людей за-
лишаються незмінними, а ціни 
насамперед на продукти і та-
рифи на житлово-комуналь-
ні послуги зростають не по-
дитячому. Тож людям плати-
ти не буде з чого. І ось, здаєть-
ся, прогноз підтвердився. У 
жовтні українські комуналь-

ники недорахувалися 1,8 мі-
льярда гривень, які люди ма-
ли сплатити за житлово-ко-
мунальні послуги. Тобто бор-
ги становлять 43,1% нарахо-
ваного. Загалом же було нара-
ховано за комунальні послу-
ги 6,4 мільярда гривень, спла-
чено 3,6 мільярда. Про це по-

відомила в.о. голови Держав-
ної служби статистики Укра-
їни Ірина Жук.

Директор Аналітико-до-
слідницького центру «Інсти-
тут міста» Олександр Сергі-
єнко відреагував у соцмере-
жі на повідомлення про збіль-
шення заборгованості так: «Це 

найбільше падіння за 12 міся-
ців, навіть у січні (традицій-
ний місяць, коли народ не пла-
тить за ЖКП) заплатили біль-
ше — 59%. Заборгованість на-
селення останні 12 мі-
сяців зросла на 7,6 мі-
льярда г ривень і надалі 
зростатиме».

Прем’єр-міністр про позитивні очікування 
від підвищення мінімальної заробітної плати 
з 1 січня наступного року
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ЄС надає додаткову 
допомогу на схід

ПІДТРИМКА. Європейська комісія спрямувала 4 мільйони 
євро додаткової негайної допомоги, реагуючи на термінові гу-
манітарні потреби на сході України. «Це збільшує загальний об-
сяг гуманітарної допомоги, яку ЄС надав у 2016 році у відпо-
відь на кризу, до 26,4 мільйона євро», — йдеться в повідомлен-
ні Представництва Європейського Союзу в нашій країні.

Як зауважив комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та 
реагування на кризові ситуації Христос Стиліанідес, додатко-
ві кошти допоможуть тисячам людей гідно прожити найхолод-
ніші місяці року.

Підтримку ЄС надаватимуть через партнерські гуманітарні 
організації, які забезпечують необхідною гуманітарною допо-
могою найбільш незахищених і уражених конфліктом людей на 
сході, повідомляє УНІАН. Ідеться про продукти харчування, во-
ду, притулок, психосоціальну підтримку, вугілля для опалення. 
Особливий акцент буде зроблено на захисті населення, а та-
кож на необхідному доступі до медичних послуг, мобільних клі-
нік, життєво важливих медикаментів і спеціалізованого медич-
ного обслуговування.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

13,082 млрд м3

становлять запаси природного газу 
у вітчизняних сховищах, за даними 

оператора ГТС держкомпанії 
«Укртрансгаз»

«Для нас 
важливо розвивати 

економіку, підтримувати 
інвестиції, бізнес 

і зробити так, щоб праця 
українців оплачувалася 

належним чином».

Схід далекий 
і близький

ДОКУмеНТИ

На Тернопіллі об’єднані 
територіальні громади 
звітують перед громадськістю 
про використання 
державних коштів

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про реалізацію 
пілотного проекту з організації 
діяльності централізованої 
закупівельної організації»

ФОРмА РОБОТИ

ПеРСПеКТИВА. Наскільки взаємовигідна співпраця українських  
аграріїв з Китаєм і  Туреччиною?
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ПОВІСТКА
БАСОВА О.А.

вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46, 
м. Севастополь

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002843 від 12.10.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

В. Рубан

ПОВІСТКА
ВЛАСЕНКО А.П.

вул. Леніна, 19, м. Саки, 
Автономна Республіка Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002626 від 28.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

В. Рубан

ПОВІСТКА
ГАВРИЛЮК І.І.

вул. Свердлова, 1, 
м. Феодосія, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002384 від 14.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

У. Асанов

ОГОЛОШЕННЯ

про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 
на електронному торговельному майданчику:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі. Онлайн»

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільну справу №
227/4024/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Калмика Сергія Юрійовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Калмик Сергій Юрійович, 08.11.1957 року
народження, останнє відоме місце проживання якого:
Донецька обл., Харцизький район, с. Гірне, вул. Вос-
точна, 41/46, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області, як відповідач по
цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39A.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Доня Роберт В’ячеславович, 30 березня

1986 року народження, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. 9-го Травня, 18/144, на
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’яви-
тись 17.12.2016 року у період часу з 09 год. 00 хв. по 14
год. 00 хв., до кабінету № 303 Управління СБ України в До-
нецькій області, до старшого слідчого в ОВС – криміналіста
слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області
Черненка Д.Ф., за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Архітектора Нільсена, буд. 303, для допиту в
якості підозрюваного, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акта та реєстру
матеріалів при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 22014000000000164 від
30.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. У разі
неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА
Глухова Є.М.

просп. Перемоги, 52, кв. 101, 
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002382 від 14.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

У. Асанов
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Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 16 січня 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/ 
118-delta/8120-16012017-1 

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» 
Номер лоту: №№Q3492564226b941- Q3492564226b942 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 16 січня 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/ 
118-delta/8125-16012017-3 

                             Товарна біржа «ПОЛОНЕКС» 
Номер лоту: №№Q3920542926b943 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 16 січня 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/ 
118-delta/8126-16012017-4 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 
         «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Номер лоту: №№Q3011657726b944- Q3011657726b947 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 16 січня 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/ 
118-delta/8116-16012017 

                       Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 
Номер лоту: №№Q4028364126b948- Q4028364126b949 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 16 січня 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/ 
118-delta/8122-16012017-2 

  ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» 
Номер лоту: №№Q3873882426b950- Q3873882426b954 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 16 січня 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/ 
118-delta/8127-16012017-5 
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 904
Київ

Про внесення змін до Положення 
про Державну казначейську службу України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державну казначейську службу України, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 33, ст. 964), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 904

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Державну казначейську службу України 
1. В абзаці п’ятнадцятому підпункту 2 пункту 4 слово «провадить» замінити сло-

вом «здійснює».
2. У підпункті 2 пункту 5 слова «, формує кадровий резерв на відповідні посади»

виключити. 
3. Пункт 12 викласти у такій редакції:
«12. Казначейство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється

з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого кор-
пусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови
Казначейства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну
службу.». 

4. У пункті 13:
1) підпункт 7 виключити;
2) підпункт 11 викласти у такій редакції:
«11) призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників

територіальних органів Казначейства відповідно до законодавства про державну
службу;». 

5. Пункт 14  викласти у такій редакції:
«14. Голова Казначейства має двох заступників, у тому числі одного першого,

які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Ко-
місії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відпо-
відно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Казначейства звільняються з посади Кабінетом Міністрів Ук-
раїни на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби від-
повідно до законодавства про державну службу.».

ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 930

Київ
Про внесення змін до Методики розрахунку 

орендної плати за державне майно 
та пропорції її розподілу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та про-

порції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4

жовтня 1995 р. № 786 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57; Офіційний вісник Ук-
раїни, 2000 р., № 3, ст. 84; 2001 р., № 8, ст. 321; 2002 р., № 47, ст. 2124; 2007 р.,
№ 1, ст. 34; 2009 р., № 43, ст. 1453; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., № 29, ст.
1002; 2014 р., № 82, ст. 2325; 2015 р., № 50, ст. 1608), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 930

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики розрахунку орендної плати за державне майно

та пропорції її розподілу
1. В абзацах третьому, п’ятому і одинадцятому пункту 17 цифри і слова «31

грудня 2016 р.» замінити цифрами і словами «31 грудня 2019 р.».
2. У додатку 2 до Методики у графі «Використання орендарем нерухомого

майна за цільовим призначенням»:
1) абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:
«офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги ру-

хомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету»;

2) у пункті 9:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій,

які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги

рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які
надають послуги доступу до Інтернету».

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання,
яке відбудеться 15 грудня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Володимирська, буд. 28, Андруника Михайла Михайловича, Андруник На-
талію Іванівну (останнє відоме місце проживання: Донецька область, Старобе-
шівський район, с. Стила, вул. 60 років Жовтня, буд. 21), як відповідачів у
цивільній справі № 328/4049/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний Ощадний банк України» до Андруника Михайла Михайло-
вича, Андруник Наталії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Суддя Петренко Л.В.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання
у кримінальному провадженні за обвинуваченням Левченка Олексія Сергійовича,
16.08.1975 р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Кольцова, 13,
кв. 56) за ч. 1 ст. 258-3 КК України відбудеться 19 грудня 2016 року о 16.30 год. в
приміщенні Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пров. Хрес-
товий, буд. 4, каб. 311.

Явка у підготовче судове засідання обов’язкова. З собою мати паспорт та іден-
тифікаційний код.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя К.Е. Тарасюк

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Лепешко Олену Олександрівну (92000,
Луганська область, Лутугинський район, смт Юр’ївка, вул. Р. Люксем-
бург, 81) по цивільній справі № 409/2623/16-ц за позовом Лепешко Ві-
талія Юрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.12.2016 р. (резервна дата
22.12.2016 р.) о 14.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.
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Витяг з Протоколу № 13
засідання Правління ПАт «укрсоцбанк»

16 листопада 2016 року  м. Київ  
кількісний склад Правління - 5 осіб. 
Присутні - 5 членів Правління банку:
Головуючий: пані Савощенко Тамара Юріївна, голова Правління; 
члени Правління: пан Єрмаков Сергій Олександрович, пан Матяш Ростислав Миколайович, пан Ата-

нов Артур Анатолійович, пан Мещеряков Андрій Борисович. 
Правління правомочне приймати рішення з питань, включених до порядку денного засідання.

Порядок денний:
3. Внесення змін до рішення Правління ПАт «укрСоЦБАНк» від 01.11.2016 р. №11 по встанов-

ленню обмежень повноважень працівників ПАт «укрСоЦБАНк», а також третіх осіб (юридичних
і фізичних осіб - не працівників Банку), передбачених індивідуальними актами, дорученнями,
внутрішніми положеннями / регламентами Банку, рішеннями колегіальних органів Банку (шля-
хом викладення його в новій редакції).

СЛУХАЛИ: Члена Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» пана Матяша Ростислава Миколайовича щодо
необхідності внесення змін до рішення Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК» від 01.11.2016 р. №11 по вста-
новленню обмежень повноважень працівників ПАТ «УКРСОЦБАНК», а також третіх осіб (юридичних і
фізичних осіб - не працівників Банку), передбачених індивідуальними актами, дорученнями, внутрішніми
положеннями/регламентами Банку, рішеннями колегіальних органів Банку.

3.1. Обмежити повноваження працівників ПАТ «УКРСОЦБАНК» (далі - «Банк»), а також третіх осіб
(юридичних і фізичних осіб, які не є працівниками Банку), передбачених будь-якими індивідуальними
актами, довіреностями, внутрішніми документами (в т.ч. положеннями / регламентами) Банку, а також
рішеннями колегіальних органів (комітетів) Банку, прийняті / затверджені / видані до 31.10.2016 року
(включно), таким чином:

3.1.1. Відкликати в повному обсязі повноваження зазначених вище осіб щодо:
— Встановлення / розриву ділових відносин;
— Укладання договорів розірвання / зміни укладених договорів,
— Підписання актів про надані послуги, рахунків, листів та інших документів;
якщо вони стосуються або їх предметом є надання юридичних послуг, правової допомоги,
представництва інтересів, інших подібних договорів/листів.

Зазначені повноваження залишаються виключно у Директора Юридичного департаменту Банку Бо-
роненко Вікторії Юріївни щодо документів, які стосуються діяльності Юридичного департаменту і об-
межуються сумою зобов’язань Банку на користь одного контрагента протягом 1 (одного) місяця, що
дорівнює 10 000,00 (десяти тисячам) доларів США або еквіваленту цієї суми за офіційним курсом НБУ
на дату підписання відповідного документа.

3.1.2. Відкликати в повному обсязі повноваження зазначених вище осіб, передбачені довіреностями,
виданими до 31.10.2016 року (включно), на представництво інтересів в будь-яких судах і органах Дер-
жавної виконавчої служби України, що дають право представнику на зміну предмета позову, відмову
від позову, визнання позову, укладення мирової угоди, відмови від стягнення.

3.1.3. Обмежити повноваження зазначених вище осіб на укладення / підписання будь-яких адмініс-
тративно-господарських договорів / актів виконаних робіт (наданих послуг) і рахунків за такими дого-
ворами, а саме:

а) повноваження цих осіб діють тільки в обсязі, при якому сума зобов’язань Банку, які повинні бути
виконані на користь одного контрагента (в т.ч. за різними договорами / документами) протягом 1 (од-
ного) місяця, не може перевищувати 50 000, 00 (п’ятдесят тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми
за офіційним курсом НБУ на дату підписання відповідного документа),

б) у разі перевищення зазначеного в абзаці вище ліміту 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) доларів США (або
еквіваленту цієї суми за офіційним курсом НБУ на дату підписання відповідного документа), документ
потребує попереднього узгодження шляхом проставлення на ньому візи Фінансового директора, члена
Правління Єрмакова С.О.

Зазначені в цьому підпункті 3.1.3. обмеження не поширюються на здійснення платежів за отримані
банком комунальні послуги в рамках укладених договорів (підписання актів прийому-передачі наданих
послуг / робіт, рахунків на оплату).

Для цілей цього пункту під адміністративно-господарськими договорами розуміються договори,
пов’язані з адміністративно-господарською діяльністю Банку, в т.ч. договори про внесення змін / до-
повнень до них, укладені між Банком та юридичними / фізичними особами та фізичними особами-під-
приємцями, які передбачають будь-які види капіталовкладень в основні фонди / нематеріальні активи
або адміністративні витрати Банку, за винятком договорів про надання банківських / фінансових / інших
послуг, передбачених Статутом Банку.

3.1.4. Відкликати в повному обсязі повноваження зазначених вище осіб на прийняття рішень і ук-
ладення / підписання договорів з клієнтами корпоративного бізнесу і приватного банкінгу, предметом
яких є:

а) здійснення Банком кредитних операцій (в т.ч., але не обмежуючись кредити, факторинг, гарантії,
непокриті акредитиви і т.д.), забезпечення їх виконання, а також внесення змін до зазначених вище до-
говорів, якщо такі повноваження дають право на:

— Прийняття рішень / підписання договорів на умовах, відмінних від умов, затверджених відповідними
колегіальними органами Банку (комітетами),

— Зміну структури / розміру забезпечення без відповідного рішення колегіального органу Банку (ко-
мітету),

— Укладання договорів без відповідного рішення колегіального органу Банку (комітету) / внесення
змін до договорів, відмінних від умов, затверджених відповідним рішенням колегіального органу Банку
(комітету),

— Прийняття рішень / підписання будь-яких договорів (в т.ч. додаткових договорів) з позасудового
врегулювання спорів / заборгованості (рішення про застосування позасудових способів звернення стяг-
нення на предмет застави / іпотеки приймається колегіальним органом Банку (комітетом)

б) щодо депозитних договорів, інших договорів залучення грошових коштів, якщо повноваження на
укладення таких договорів та / або умови таких договорів і / або ціна залучення грошових коштів на
умовах таких договорів відрізняються від повноважень і / або умов і / або ціни залучення коштів, наданих
/ затверджених відповідними колегіальними органами Банку.

3.1.5. Відкликати в повному обсязі повноваження зазначених вище осіб на укладення / підписання
договорів з клієнтами корпоративного бізнесу і приватного банкінгу про надання банківських / фінан-
сових / інших послуг, передбачених Статутом Банку (виключаючи банківських / фінансових / інших по-
слуг, передбачених Статутом Банку, зазначених в пункті 3.1.4 цього Рішення Правління), якщо
повноваження на укладення таких договорів та / або умови таких договорів відрізняються від повнова-
жень і / або умов, наданих / затверджених відповідними колегіальними органами Банку.

Цей пункт 3.1.5 не стосується випадків, коли договір про надання банківських / фінансових / інших
послуг, передбачених Статутом Банку, містить умови, які відрізняються від тих, які затверджені відпо-
відними колегіальними органами Банку, але об’єктивно більш вигідні для Банку (в т.ч., але не виклю-
чено, встановлення більшого розміру плати клієнтом за надання йому банківських послуг, більшої
процентної ставки за користування клієнтом кредитними коштами, меншої відсоткової ставки за залу-
ченого від клієнта депозиту і т.д.).

3.1.6. Відкликати в повному обсязі повноваження працівників Блоку управління ризиками на:
— Прийняття рішень про здійснення Банком кредитних операцій (в т.ч., але не обмежуючись – кре-

дити, факторинг, гарантії, акредитиви тощо), а також будь-яких договорів, що забезпечують їх, або вно-
сять до них зміни, і

— Укладання / підписання договорів про надання банківських / фінансових / інших послуг, передба-
чених Статутом Банку, а також будь-яких договорів, що забезпечують виконання сторонами своїх
зобов’язань по них або вносять до них зміни, на умовах, відмінних від стандартних умов (в т.ч. тарифів),
затверджених відповідними колегіальними органами Банку. Повноваження, визначені цим пунктом
3.1.6 залишаються тільки в Семешко І.М. та в разі її відсутності — Звершховської С.Д.

3.2. Обмеження, описані в п. 3.1. цього рішення, виключно стосовно права на внесення змін до типо-
вих договорів, не застосовуються у випадках, коли внесення змін до типових форм договорів / індиві-
дуальних договорів з клієнтами здійснюється в порядку, передбаченому внутрішніми документами
банку (положення, регламенти, процедури і т.д.), затвердженими (як до 31.10.2016 р., так і після цієї
дати) колегіальними органами банку, або одноосібно директором департаменту банківської організації
та методології (в межах делегованих йому повноважень) в рамках реалізації рішень відповідних органів
банку про проведення відповідної операції на певних умовах.

3.3. Структурним підрозділам Банку, які відповідають за оплату / перерахування грошових коштів за
договорами / рахунками / актами, перерахованими в п. 3.1 цього Рішення Правління, починаючи з
01.11.2016 року не здійснювати жодних оплат / перерахувань в разі, якщо документи, які є підставою
для оплати, не відповідають умовам, зазначеним в п. 3.1 цього Рішення.

3.4. Заборонити укладення будь-яких міжбанківських угод (за винятком угод про відкриття та обслу-
говування кореспондентських рахунків) і угод про отримання будь-яких цінних паперів на користь ПАТ
«Укрсоцбанк» (крім депозитних сертифікатів Національного банку України) без отримання поперед-
нього узгодження від члена Правління, фінансового директора Єрмакова С.О.

3.5. Комітету управління активами і пасивами затвердити нову систему повноважень по відношенню
до клієнтів корпоративного бізнесу і приватного банкінгу.

3.6. Довести це рішення Правління до відома всіх працівників Банку і третіх осіб, які є представниками
Банку за довіреностями, виданими до 31.10.2016 (включно) шляхом здійснення відповідної розсилки
засобами електронного зв’язку в банку і відповідної публікації в газетах «Голос України» і «Урядовий
кур’єр».

3.7. Контроль за організацію виконання цього рішення покласти на Голову Правління ПАТ «Укрсоц-
банк» Савощенко Тамару Юріївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – одноголосно. 

ПОВІСТКА 
дОмнІКОВА м.В.

вул. Севастопольська, буд. 41/5, кв. 91, 
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002447 від 20.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слід-
чого в особливо важливих справах слідчого відділу уп-
равління з питань представництва інтересів громадянина
або держави в суді, протидії злочинності  та корупції на
тимчасово окупованій території півострова Крим Гене-
ральної прокуратури України Атаманчука А.М. за адре-
сою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для
ознайомлення з матеріалами кримінального провад-
ження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовле-
ної дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або проку-
рора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або
відобразити відповідним чином будь-які речові докази
або їх частини, документи або копії з них, а також надати
доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що міс-
тяться в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в
них, як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління з питань

представництва інтересів громадянина або держави 
в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово

окупованій території півострова Крим
У. Асанов

ПОВІСТКА
ІСлАмгулОВА О.В.

вул. Строїтельна, 18, м. Саки
Автономна Республіка Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002624 від 28.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

С. Василенко

ПОВІСТКА
ІСРОІлОВА В.у.
вул. Шкільна, 4, 

м. Армянськ, АР Крим
Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-

ному провадженні № 42016000000002404 від 15.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

У. Асанов

ПОВІСТКА
КАгІТІнА І.В.

вул. Воровського, 16, м. Сімферополь
Автономна Республіка Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002456 від 20.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

С. Василенко

ПОВІСТКА
ХАлдєєВА О.В.

10 мікрорайон, 20, кв. 14, 
м. Красноперекопськ, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002625 від 28.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

В. Рубан

ПОВІСТКА
ШуКАльСьКий В.В.

вул. Чкалова, 6, смт Красногвардійське
Автономна Республіка Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016000000002606 від 28.09.2016
за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися
16.12.2016 у період з 09.00 до 18.00 до старшого слідчого
в особливо важливих справах слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності  та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної проку-
ратури України Атаманчука А.М. за адресою: м. Київ, буль-
вар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої
дати і часу Ви може з’явитися до слідчого або прокурора
у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам
необхідно надати доступ та можливість скопіювати або ві-
добразити відповідним чином будь-які речові докази або
їх частини, документи або копії з них, а також надати до-
ступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знахо-
дяться у володінні або під контролем сторони захисту,
якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться
в них, як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України,
якщо сторона кримінального провадження не здійснить
відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті,
суд не має права допустити відомості, що містяться в них,
як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях

управління з питань представництва 
інтересів громадянина або держави в суді, 

протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим

С. Василенко



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР14

оголошення

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Боче-
варова Анатолія Івановича, останнє відоме місце проживання якого:
Запорізька область, Приазовський район, с. Ботієво, вул. Українська,
143, у судове засідання по цивільній справі за позовом Христова Ва-
силя Вікторовича до Бочеварова Анатолія Івановича, третя особа: Від-
діл реєстрації виконавчого комітету Ботієвської сільської ради
Приазовського району Запорізької області про визнання договору ку-
півлі-продажу дійсним, яке призначене на 21 грудня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське,
Приазовського району, Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду
справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі на-
явних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний повідомити про зміну
свого місця проживання (перебування), або місцезнаходження під час
провадження справи, а також про причини неявки в судове засідання.
У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що від-
повідач не з’явився в судове засідання без поважних причин.

Суддя Шеїна Л.Д.

Апеляційний суд Одеської області у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України викликає Селезнева Олександра Георгійовича та Селезньова
Георгія Костянтиновича в судове засідання по цивільній справі 
№22-ц/785/7985/16 за апеляційною скаргою представника Воропаєвої
Дар’ї Сергіївни Пилипенко Юлії Олексіївни на заочне рішення Мали-
новського районного суду м. Одеси від 17.04.2014 року по цивільній
справі за заявою Селезневої Людмили Володимирівни про перегляд
судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами по цивіль-
ній справі за позовом Селезневої Людмили Володимирівни до Селез-
нева Олександра Георгійовича, Селезньова Георгія Костянтиновича про
визнання договорів купівлі-продажу недійсними, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Шоста Одеська дер-
жавна нотаріальна контора, яке відбудеться 21 грудня 2016 року о 13
год. 00 хв. у приміщенні апеляційного суду Одеської області за адре-
сою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.

У разі неявки Селезнева Олександра Георгійовича та Селезньова
Георгія Костянтиновича в судове засідання справа буде розглянута за
їхньої відсутності.

Суддя Ю. І. Кравець

Втрачений паспорт громадя-
нина України серія МЕ 733124 ви-
даний Солом’янським РУ ГУ МВС
України в місті Києві 04 квітня 2006
року на ім’я Сліпця Тараса Юрійо-
вича, 

вважати недійсним 
з 6.12.2016 р.

Втрачені сертифікат інже-

нера-проектувальника, серія

АР № 011109 від 03.07.15 р. на ім’я

Дучко Євгенія Анатоліївна та іменну

печатку

вважати недійсними.
08.02.2016 року рішенням Мар-

ківського районного суду Луган-
ської області позовні вимоги по
цивільній справі № 417/1724/15-ц
за позовом Тоноян Людмили Ана-
толіївни до Тоноян Артура Сасуні-
ковича про розірвання шлюбу було
задоволено.

Суддя А.Е. Дідоренко

В Тернопільському міськрайон-
ному суді Тернопільської області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Кот-
ляревського 34, 29 грудня 2016
року о 09 год. 30 хв. відбудеться
слухання справи за позовом Ко-
марніцької Наталі Іванівни до Се-
мененка Сергія про розірвання
шлюбу.

Суддя В.М. Позняк

Франківський районний суд м. Львова

за позовом Майкут Тетяни Федорівни до

Чайки Сергія Михайловича викликає

Чайку Сергія Михайловича як відповідача

у справі про визнання права власності на

частину будинку, яке відбудеться

21.12.2016 року о 09.00 год. у приміщенні

суду за адресою: м. Львів, вул. Генерала

Чупринки, 69, та попереджає, що у ви-

падку неявки справа буде розглянута в

його відсутність.
Суддя М. І. Гулієва

Татарбунарський районний суд викли-

кає на судове засідання Сморгуна Петра

Дмитровича, 02 березня 1976 року народ-

ження, на 19 грудня 2016 року на 09 год.

30 хв. як відповідача по справі за позов-

ною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до

Сморгуна П.Д. про стягнення заборгова-

ності. В разі неявки відповідача в судове

засідання або визнання причини її неявки

неповажною, справа може бути розгля-

нута за її відсутності.
Суддя Л. А. Семенюк

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84100, м. Слов’янськ, вул. E. До-
бровольського, буд. 2, розглядає цивільну
справу № 2/243/4570/2016 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Заїченко Галини Борисівни
про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Останнє відоме місце проживання
відповідача Заїченко Галини Борисівни: До-
нецька область м. Слов’янськ, вул. Конєва,
буд. 14, кв. 1. Відповідач викликається до суду
на 20 грудня 2016 року на 08 год. 30 хв. для
участі у судовому засіданні. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю. 

Суддя О.В. Ільяшевич

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
як відповідача Романовського Олексія
Олександровича (м. Луганськ, вул. Фрунзе
б. 4, кв. 147) по справі № 409/2230/16-ц за
позовом Бушуєва Євгена Володимировича
про визнання права власності на застав-
лене майно.

Судове засідання відбудеться
21.12.2016 р. (резервна дата 21.12.2016
р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Інформація для абонентів 

ПрАТ 
«Фарлеп-Інвест»

(код ЄДРПОУ 19199961)!

З 19 грудня 2016 року змінюється та-

рифікація довідкових дзвінків на номери

109 і 1509 для всіх абонентів фізичних

та юридичних осіб.

Детальна інформація - за телефоном

(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних

ліній Vega) та на сайті www.vegatele.com

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає Ліварчук
Олену Миколаївну у судове засідання, як відповідача по цивільній
справі № 661/3007/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства «Акцент Банк» до Ліварчук Олени Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту, яке призначене на 20
грудня 2016 року о 09.00 годині та відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т. Дніпров-
ський, 1-а, під головуванням судді Бойко М.Є.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається
повідомлений про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа може бути розглянута за її відсутністю.

Суддя М.Є. Бойко

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

— Антоненка Михайла Вікторовича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/7225/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Анто-
ненка М.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбу-
деться 20 грудня 2016 року о 12.30 год;

— Афанас’єву Валентину Олексіївну як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/458/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Афа-
нас’євої В.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що від-
будеться 20 грудня 2016 року о 16.30 год;

— Гранецьку Наталію Анатоліївну як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/7218/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Гранецької
Н.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
20 грудня 2016 року о 16.00 год.

Суддя Л.М. Осіпенко

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України викликає Смєховського Костянтина Євгенійовича 9 січня 1995 року
народження, уродженця міста Кролевець Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації: Сумська область, місто Кролевець, пл. Миру, 6, кв. 23 як від-
повідача по справі № 579/1898/16-ц, пров. № 2/579/481/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Смєховського Костянтина Євгенійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Справа призначена до розгляду на 19 січня 2017 року о 16 годині 00 хвилин
у м. Кролевець, Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Смєховському К.Є. подати письмові пояснення та всі наявні
докази по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголо-
шення вважається належним повідомленням, і справа буде розглянута за від-
сутності Смєховського К.Є.

Суддя О.В. Моргун

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу № 233/5386/16-ц за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Смир-
нова Ю.М., Смирнової Н.Л. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі у справі Смирнов Юрій Миколайович, 15.02.1966 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Коль-
цева, буд. 17, кв. 8; Смирнова Наталія Леонідівна, 03.09.1967 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Фрунзе, буд.
23, викликаються до суду на 09 год. 30 хв. 04 січня 2017 року (корп. № 2,
каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Судця Каліуш О.В.

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комер-
ційного підприємства «Н-КТБ» (25002, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 17/19, код
ЄДРПОУ 23686388, далі скорочено - ТОВ ВКП «Н-КТБ»), арбітражний керуючий Па-
шковський Андрій Анатолійович (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1149 від
02.07.2013), який діє на підставі ухвали господарського суду Кіровоградської області
від 09.12.2015 у справі № 912/622/13, відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» оголошує кон-
курс на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута ТОВ ВКП «Н-КТБ».

Склад майна банкрута, що підлягає продажу на аукціоні (нерухоме майно): нежит-
лове приміщення в будівлі літ. ББ1 площею 153,9 кв.м. за адресою: м. Кропивницький
(Кіровоград), вул. Кавалерійська (попередня назва вулиці - Орджонікідзе), 17/19; об’єкт
незавершеного будівництва на земельній ділянці площею 57822,44 кв.м. за адресою:
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Мурманська, 10. Майно є предметом іпотеки пуб-
лічного акціонерного товариства «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 14351016).

Аукціон проводиться у відповідності до ст. 44 та розділу 4 «Продаж майна в про-
вадженні у справі про банкрутство» Закону України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги до організатора аукціону:
✓ бути фізичною або юридичною особою, що має право здійснювати продаж майна

шляхом проведення аукціону;
✓ наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
✓ наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника

шляхом проведення аукціону;
✓ запропонована найменша сума винагороди.
Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кре-

диторів та замовника аукціону.
Заява кандидата, пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону, доку-

менти, що підтверджують відповідність його встановленим вимогам, а також проект
договору про проведення аукціону із визначеною сумою винагороди повинні бути на-
правлені протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня опублікування даного оголо-
шення на адресу ліквідатора ТОВ ВКП «Н-КТБ», арбітражного керуючого Пашковського
А.А.: вул. Козацька, 122, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28008. Телефон для до-
відок: (05235) 7-00-59, (066) 387-49-83.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебу-
ває цивільна справа № 585/4304/16-ц, провадження № 2/585/1233/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до
Щербак Наталії Василівни про стягнення заборгованості.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України ви-
кликає до суду Щербак Наталію Василівну, 02 серпня 1978 року народження,
останнє відоме місце проживання: Сумська область, Роменський район, с. По-
гожа Криниця, вул. Сороківщина, 46, як відповідача по справі на 27 грудня
2016 року на 14 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного
суду Сумської області в м. Ромни по вул. Соборній, 12 каб. № 1. Головуючий
суддя Яковець О.Ф. (р. т. 05448-2-17-70).

У разі неявки відповідача Щербак Наталії Василівни в дане судове засідання
справа буде розглядатися в її відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя О.Ф. Яковець

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває
цивільна справа № 585/4297/16-ц, провадження № 2/585/1229/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Дуленко На-
талії Володимирівни про стягнення заборгованості.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає
до суду Дуленко Наталію Володимирівну, 24 серпня 1993 року народження, останнє
відоме місце проживання: Сумська область, Роменський район, с. Глинськ, вул. Ро-
менська, 14, як відповідача по справі на 28 грудня 2016 року на 15 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного суду
Сумської області в м. Ромни по вул. Соборній, 12 каб. № 1. Головуючий суддя Яко-
вець О.Ф. (р. т. 05448-2-17-70).

У разі неявки відповідача Дуленко Наталії Володимирівни в дане судове засі-
дання справа буде розглядатися в її відсутності на підставі наявних в справі дока-
зів.

Суддя О.Ф. Яковець

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебу-
ває цивільна справа № 585/4329/16-ц, провадження № 2/585/1239/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Лапко Вікторії
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України ви-
кликає до суду Лапко Вікторію Миколаївну, 05.09.1986 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: Сумська область, Роменський район, с.
Ярмолинці, 2-пров. Глинської, 10, як відповідача по справі на 27 грудня 2016
року на 13 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного
суду Сумської області в м. Ромни по вул. Соборній, 12 каб. № 1. Головуючий
суддя Яковець О.Ф. (р. т. 05448-2-17-70).

У разі неявки відповідача Лапко Вікторії Миколаївни в дане судове засідання
справа буде розглядатися в її відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя О.Ф. Яковець

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове
засідання Філенка Максима Володимировича, 20.11.1986 року народ-
ження, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Акцент-Банк» до Філенка Максима Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 12 607,98
грн.

Судове засідання відбудеться 26.12.2016 року о 10.30 годині в при-
міщенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку неявки в судове засідання цивільна справа буде розгля-
нута без вашої присутності. 

Суддя С. І. Гринчак

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідачку
Кушвид Тетяну Олександрівну, останнім відомим місцем проживання
якої є: с. Новики, вул. Богдана Хмельницького, б. 19 Козелецького району
Чернігівської області, в судове засідання на 09.00 годину 20 грудня 2016
року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської
області), у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпро до Кушвид Тетяни
Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається
повідомленою про день, час і місце розгляду справи. В разі неявки від-
повідачки в судове засідання справа може бути розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Соловей В. В.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове
засідання Степаненко Олену Анатоліївну, 28.10.1984 року народження,
у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Степаненко Олени Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 35 222,91
грн.

Судове засідання відбудеться 26.12.2016 року об 11.00 годині в при-
міщенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку неявки в судове засідання цивільна справа буде розгля-
нута без вашої присутності.

Суддя С. І. Гринчак

Токмацький районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання, яке
відбудеться 16 грудня 2016 року о 08.40
годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28, Марциновську Інну
Валеріївну (останнє відоме місце прожи-
вання: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Приміська, буд. 39, кв. 1), як відпові-
дача в цивільній справі № 328/4027/16-ц
за позовом Публічною акціонерного това-
риства комерційний банк «Приват Банк»
до Марциновської Інни Валеріївни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Петренко Л.В.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби
(50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Лемешенка
Руслана Юрійовича, Вольвак Анни Василівни
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі: Лемешенко Рус-
лан Юрійович (зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Щетиніна, 31/11), Вольвак Анна
Василівна (зареєстрована за адресою: м. Сели-
дове, вул. Карла Маркса, 3/48), викликаються на
15 грудня 2016 року о 15.00 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їхню відсутність.

Суддя Н. В. Нємиш

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Мосієнка Юрія Володимировича, Мо-
сієнко Олени Петрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідачі
по справі: Мосієнко Юрій Володимирович, Мо-
сієнко Олена Петрівна (зареєстровані за адре-
сою: 83044, м. Донецьк, вул. Дудинcька,
11/28), викликаються на 15 грудня 2016 року
о 14.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Роговської Ірини Олександрівни, Ро-
говської Валерії Костянтинівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Від-
повідачі по справі Роговська Ірина Олексан-
дрівна, Роговська Валерія Костянтинівна
(зареєстровані за адресою: 83000, м. Донецьк,
вул. Столбуна, 55), викликаються на 15 грудня
2016 року на 15.30 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.В. Нємиш

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Облякова Володимира Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач по справі
Обляков Володимир Володимирович (заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Мельникова, 29), викликається на 15 грудня
2016 року на 14.30 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.В. Нємиш
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРЧПРОЕКТ» (код 30987773; місце -
знаходження: 61009, місто Харків, вулиця Привок-
зальна, будинок 2) ліквідується за рішенням
власника. Ліквідатор: Бєккєль Юлія Петрівна (реєс-
траційний номер облікової картки платника податків
3314804263, зареєстрована за адресою: 61144, місто
Харків, вулиця Героїв Праці, будинок 19В, квартира
57). Претензії кредиторів приймаються до
16.02.2017 року на адресу Товариства.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Савіна Євгена Анатолійо-
вича 22.06.1977 р.н. в судове засідання, яке призна-
чене на 16.00 годину 21.12.2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Правекс-Банк» до
Савіна Євгена Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак, За-
порізької області.

Суддя Мальований В.О.

Богунський районний суд м. Житомира викликає
як відповідача Шелаєву Наталію Вікторівну по справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ОТП Факторинг Україна» до Шелаєвої Наталії
Вікторівни, Українця Валерія Олександровича про
стягнення заборгованості, в судове засідання, яке
відбудеться 23 січня 2017 року о 16 год. 00 хв. в залі
судових засідань № 4-Б-6 (м. Житомир, м-н Собор-
ний, 1).

В разі неявки відповідача без поважних причин,
розгляд справи буде проведено без її участі.

Суддя О.В. Стрілецька

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Судир Ірини Сергіївни до
Судира Ігоря Євгеновича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Судир Ігор Євгенович,
09.05.1979 р.н., зареєстрований: м. Київ, вул. Жит-
ньоторзька, буд. 8, викликається до суду на 20
грудня 2016 р. о 09.15 год., каб. № 9, в приміщення
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для участі
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н.М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Мо-
ренець-Федорчук Ольгу Сергіївну як відповідача в
судове засідання у цивільній справі за позовом Фе-
дорчука Сергія Володимировича до Моренець-Фе-
дорчук Ольги Сергіївни про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 16 січня 2017 року о 10 год. 50 хв. за ад-
ресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності від-
повідача.

Суддя Ф.А. Каліушко

Святошинський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Волошина Олега Миколайовича, останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Луначарського, 33,
кв. 1 для участі в цивільній справі за позовом Хлівної На-
талії Миколаївни до Волошина Олега Миколайовича, третя
особа: Орган опіки і піклування Святошинської РДА в 
м. Києві про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів.

Судове засідання відбудеться 08.02.2017 року о 16 год.
00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142 зал № 6,
суддя Войтенко Ю.В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин
або у разі неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглядатись за його відсутності.

Суддя Ю.В. Войтенко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє ТОВ
«Столиця-21», яке зареєстроване за адресою: 04070, 
м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 8в про те, що су-
дове засідання по справі 758/10317/16-ц за позовом
Іляш Миколи Адамовича до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Столиця-21» про відшкодування
збитків, відбудеться 24 січня 2017 р. об 11 год. 30 хв. в
приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю.Л.

Ваша явка або явка вашого представника є обов’яз-
ковою. В разі вашої або вашого представника неявки
буде постановлено ухвалу суду.

Суддя Зарицька Ю.Л.

Барський районний суд Вінницької області пові-

домляє відповідача Васильєва Дмитра Валерійовича,

що судове засідання у цивільній справі за позовом

Васильєвої Надії Мусіївни до Васильєва Дмитра Ва-

лерійовича, відбудеться о 08.45 год. 20.12.2016. У

разі неявки у судове засідання відповідача справу

буде вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Питель О.В.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Павлика Анатолія Івановича, як відповідача
у справі за позовом Броварського гаражного коопе-
ративу 3 до Павлика Анатолія Івановича про зо-
бов’язання вчинити певні дії, яке призначене на 23
січня 2017 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду,
що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

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

Суддя B.C. Сердинський

Дарницький районний суд м. Києва викликає Буту-
сова Юрія Євгеновича, який зареєстрований за адресою:
м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, 3-а, кв. 5, в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
Байдалюк Марини Євгенівни, ТОВ «Радімар Консалтинг
груп» про захист честі, гідності, ділової репутації, спрос-
тування відомостей, що не відповідають дійсності та пуб-
лічне вибачення.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2017 р. о 15.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсутності
відповідача.

Суддя Т.О. Трусова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Черв’якова Олександра Сер-
гійовича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов),
вул. К. Лібкнехта, 93/50) по цивільній справі 
№ 428/8136/16-ц за позовом Дрозд Євгенії Юріївни
до Черв’якова Олександра Сергійовича про позбав-
лення батьківських прав, яке відбудеться 21 грудня
2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Штонду Андрія Олександровича, 28 квітня
1992 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Конотоп, 2-й пров. Пірогова, буд. 7), як відпо-
відача по справі № 2/577/1799/16; 577/4944/16-ц за
позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Штонди Ан-
дрія Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 29 грудня 2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Конотопського
міськрайонного суду за адресою: м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, кабінет № 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87. При
собі необхідно мати паспорт.

Суддя О.М. Ярмак

Чорнобаївський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Коченка Вік-
тора Віталійовича, 22.07.1981 року народження, останнє
відоме місце проживання: смт Чорнобай, Черкаської об-
ласті.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин
26 грудня 2016 року в залі судового засідання № 3 Чор-
нобаївського районного суду вул. Центральна № 134,
смт Чорнобай, Черкаської області. Явка відповідача
обов’язкова та своєчасна. В разі неприбуття відповідача
у визначений судом час в судове засідання, справа буде
розглянута без його участі.

Суддя В.В. Левченко

Коропський районний суд Чернігівської області (вул.
Кибальчича, 12, смт Короп, Чернігівської області, 16200)
викликає в судове засідання на 14.00 годину 10 січня 2017
року Нешту Оксану Сергіївну, останнє відоме місце прожи-
вання в с. Карильське, Коропського району, Чернігівської
області, вул. Стягайлівка, 15, як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний Банк «ПриватБанк» до Нешти Оксани Сергіївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача,
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу роз-
глядатиме за наявними матеріалами в заочному порядку
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.П. Грушко

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 20 жовтня 2016 року без відповідача розгля-
нуто цивільну справу № 560/575/16 за позовом
Хлебуш Костянтина Миколайовича до Вахненко Ма-
рини про розірвання шлюбу.

Даним рішенням позов Хлебуш Костянтина Ми-
колайовича задоволено. З повним текстом рішення
відповідач може ознайомитися, звернувшись до
канцелярії Дубровицького районного суду, за адре-
сою: м. Дубровиця, вул. Миру, 2а, Рівненської об-
ласті.

Суддя З.С. Сидоренко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Хобо-
това Олега Івановича, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Зелена, буд. 5, кв.
5, про стягнення заборгованості, викликається на 20
грудня 2016 року о 08.45 год., до суду, каб. № 23, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/5908/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає Добранського Юрія Володимировича, як відпові-
дача на розгляд цивільної справи № 629/4003/16-ц року за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Добранського Юрія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, який відбудеться 21
грудня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні Лозівського
міськрайонного суду Харківської  області за адресою: вул.
Ярослава Мудрого, 9, м. Лозова, Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у випадку неявки розгляд справи може бути проведений
за його відсутності.

Суддя О.А. Ткаченко

Виноградівський районний суд Закарпатської області
по цивільній справі за позовом Балясової Наталії Васи-
лівни до Балясова Дениса Вадимовича про збільшення
розміру аліментів, викликає Балясова Дениса Вадимо-
вича, 21.12.1983 року народження, мешканця: 86700, 
м. Харцизськ, вул. Шахтарська 16, Донецької області, як
відповідача в судове засідання, яке відбудеться
28.12.2016 року о 13.30 годині в приміщенні Виногра-
дівського районного суду за адресою: 90300, Закарпат-
ська область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

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

Суддя А.А. Надопта

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс
Груп» повідомляє про втрату бланків суворої

звітності Зелена Карта і ОСЦПВ та просить вважати
їх недійсними.

Зелена Карта серії UA015 (Вся Європа та Росія):
11297919.

Зелена Карта серії UA015 (Білорусь, Молдова та
Росія): 11335453.

ОСЦПВ: АС/8166152, АЕ/2807167, АЕ/2807168,
АЕ/2807169, АЕ/4464057, АЕ/5777882, АЕ/6400476.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Лоза Антона Георгійовича як відповідача по цивільній
справі № 492/1580/16-ц за позовом Лоза Ганни Валеріївни
до Лоза Антона Георгійовича про надання дозволу на виїзд
неповнолітньої дитини за межі України. Розгляд справи
призначено на 15.12.2016 р. об 11.00 годині у залі №1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: м.
Арциз Одеської області, вул. Орджонікідзе, 29, суддя Бо-
рисова С.П., тел./факс: (04845) 3-16-64.

У разі неявки відповідача в судове засідання на призна-
чений судом час, або неповідомлення про причину його
неявки, справа буде відкладена на 10 січня 2017 року о
10.00 годині, а в разі повторної неявки в судове засідання
відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними в ній матеріалами.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Джалову Олену Олександрівну, останнє відоме місце про-
живання якої за адресою: м. Чернівці, вул. О. Щербанюка,
13а/51, як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі за позовом Руснак І.Н., треті особи: Чернівецька мі-
ська рада, Руснак Г.А., до Джалової Олени Олександрівни
про визнання права на отримання одноразової грошової
допомоги, о 10.00 годині 26 грудня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №8.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
вважається належним чином повідомленою про час і місце
розгляду справи.

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

Суддя С. О. Волошин

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку в судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Державного підприємства
«Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» до Дробот Га-
лини Павлівни про стягнення боргу за послуги з централі-
зованого опалення, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19, 12 січня 2017 року о 13.45 год. Дро-
бот Галину Павлівну (Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Маяковського, 5а/33) (справа
№428/10772/16-ц).

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І. О. Юзефович

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 20 грудня 2016 року
о 09 год. 30 хв. як відповідача Трояновського Ро-
мана Володимировича по цивільній справі
№515/1440/16-ц за позовом Рекетчук Оксани Воло-
димирівни до Трояновського Романа Володимиро-
вича, Чикуліна Ігоря Вікторовича про визнання права
власності на нерухоме майно і зняття з нього
арешту. Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбу-
нари, Одеська область, 68100. У разі неявки відпо-
відача в судове засідання, розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І.

Білогірський районний суд Хмельницької області
викликає як відповідача Скотинюка Андрія Петро-
вича, 1987 року народження, по цивільній справі за
позовом Скотинюк Мар’яни Валентинівни до Скоти-
нюка Андрія Петровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 27 грудня 2016 року
о 14 год. 30 хв. у приміщенні Білогірського район-
ного суду Хмельницької області: вул. Шевченка, 42,
смт Білогір’я Хмельницької області. В разі неявки
Скотинюка А.П. справа буде слухатися за його від-
сутності на підставі доказів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Макарівським районним судом Київської області
було винесено заочне рішення від 31.03.2016 року,
яким позовні вимоги Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Іщенка Володимира Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором задоволено.

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

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянку Шкарівську Юлію Володими-
рівну, що вона викликається в судове засідання як
відповідачка в справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Шкарівської Юлії Володимирівни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 23
грудня 2016 року о 09 год. 00 хв. у залі суду за ад-
ресою: м. Тараща Київської області, вул. В.Сікевича,
75. В разі неявки, справа буде розглянута без вашої
участі. 

Суддя Василенко О. М.

Богунський районний суд  міста Житомира викли-
кає як відповідача Захаревича Андрія Володимиро-
вича по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до За-
харевича Андрія Володимировича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин
5 січня 2017 року в залі судових засідань № 2-Б-5
(м. Житомир, м-н Соборний, 1).

У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде слухатися в його відсутність.

Суддя Зосименко О. М.

Теофіпольський районний суд Хмельницької об-
ласті викликає відповідача Волошина Йосипа Йоси-
повича в судове засідання з розгляду цивільної
справи № 685/1044/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Волошина Йосипа Йосиповича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться о 10 год. 30 хв. 22 грудня 2016 р. у залі
судових засідань суду (30600, Хмельницька область,
смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44). В разі не-
явки Волошина Й.Й. без поважних причин справа
буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Самойлович А. П.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідачку Чухліб Яну Андрі-
ївну по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Чухліб Яни Андріївни про стягнення
заборгованості. Останнє місце проживання: 
м. Суми, вул. Робітниче селище, 14. Явка в судове
засідання обов’язкова. Про причини неявки необ-
хідно повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 22.12.2016 року о
08.40 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться
20.12.2016 року о 09.30 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5, Семенову Ганну Володимирівну (останнє відоме
місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський 
р-н, м. Сіверськ, вул. Суворова, буд. 34, кв. 12) як
відповідачку по цивільній справі № 219/11029/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення за-
боргованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Харківський районний суд Харківської області викликає
Хоменка Юрія Анатолійовича, який був зареєстрований за
адресою: Харківська область, Харківський район, смт Ва-
сищево, вул. Орєшкова, 2, гурт., у судове засідання як від-
повідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Комерційний банк «Приват-
Банк» до Хоменка Юрія Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке призначене на
21 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні
Харківського районного суду Харківської області за адре-
сою: Харківська область, Харківський район, селище По-
котилівка, вул. Сковороди, 18. У разі неявки в судове
засідання, неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута заочно за відсутності відповідача.

Суддя Н. Л. Панас

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Сімоно-
вича Романа Сергійовича, 27 травня 1988 р.н., у судове
засідання по цивільній справі № 426/7981/16-ц за позо-
вом Сімонович Олександри Павлівни до Сімоновича Ро-
мана Сергійовича про дозвіл на тимчасовий виїзд за
кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, що від-
будеться 19 грудня 2016 року об 11.30 год.

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

Суддя О. М. Попова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -5  -10         0    -5
Житомирська -5  -10         0    -5
Чернігівська -9  -14       -3    -8
Сумська -10  -15       -5  -10
Закарпатська -5  -10         0    -5
Рівненська -5  -10         0    -5
Львівська -4    -9         0    -5
Івано-Франківська -5  -10         0    -5
Волинська -4    -9         0    -5
Хмельницька -5  -10         0    -5
Чернівецька -8  -13         0    -5
Тернопільська -5  -10         0    -5
Вінницька -5  -10         0    -5

Oбласть Нiч          День
Черкаська -8   -13        0     -5
Кіровоградська -5   -10        0     -5
Полтавська -9   -14      -3     -8
Дніпропетровська -5   -10      -1     -6
Одеська -4      -9      +2     -3
Миколаївська -5   -10        0     -5
Херсонська -5   -10        0     -5
Запорізька -5   -10        0     -5
Харківська -10   -15      -6   -11
Донецька -12   -17      -5   -10
Луганська -13   -18      -6   -11
Крим -4      -9        0     -5
Київ -6      -8      -1     -3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Автора гімну
вшанували
фестивалем

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Життя автора музики Державного гімну України «Ще
не вмерла Україна» Михайла Вербицького було пов’язане також
з теперішнім Яворівським районом, що на Львівщині. В часи  дер-
жавної незалежності в райцентрі спорудили пам’ятник видатному
композиторові, його іменем назвали музичну школу та вулицю.

Однак знаємо, що Михайло Вербицький був не лише знаним
композитором, хоровим диригентом, громадським діячем, а й свя-
щеником Української греко-католицької церкви. І першу парафію
він мав у с. Завадів на Яворівщині. На місцевому цвинтарі знайш-
ла вічний спочинок його донька Маруся, яка померла ще малою.
Грудень — місяць відходу в небеса й Михайла Вербицького. Ста-
лося це 1870 року. Цю сумну дату та світлу пам’ять про пароха й
композитора в Завадові нинішньої зими вшанували фестивалем
його музичної спадщини «У музиці — молитва, у молитві — музи-
ка». Захід відбувся за сприяння департаменту з питань культури,
національностей та релігій Львівської ОДА та Яворівської райдерж -
адміністрації.

Музичне свято розпочали з відправлення Служби Божої в міс-
цевому храмі Різдва Пресвятої Богородиці за участі Львівської
державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик». Відтак
відбулася наукова конференція. А тоді зазвучала музика. Співала
зокрема народна хорова капела «Аколада» з Яворова, з обласно-
го центру приїхав хор «Оберіг», а з Дрогобича — «Дзвін». Висту-
пав і лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів гітарист
Віктор Паламарчук. Хористи із Завадова також запропонували
учасникам фестивалю свої пісні. 

ПЕРШИЙ ПОДІУМ. Жаданий  про-
рив збірної України з біатлону трапив-
ся там,  де найлогічніше, — в жіночій
естафеті. В момент, коли в призове
місце мало хто вірив,  дівчата показали
неймовірний характер і командний дух,
домігшись бронзового успіху. 

В першій естафеті сезону тренери
команди змушені були вдатися до екс-
периментів зі складом і розташуван-
ням. А Анастасія Меркушина заради
одного етапу зробила вояж на кілька
сотень кілометрів з Ріднау в Поклюку і
відмовилася від можливості виграти
свою другу особисту й третю поспіль з
урахуванням естафети гонку на Кубку
IBU. Після завершального рубежу, який
Меркушина відпрацювала якнайкра-
ще, ніхто не мав сумніву, що вона та
Ірина Варвинець, Юлія Джима і Олена
Підгрушна заслуговують на подіум. 

Успішна естафета відразу підняла
команду на четверте місце в Кубку на-
цій, зробивши на один крок ближчою
до виконання завдання на сезон. Та
попереду ще багато таких кроків. На-
ступний — в Нове Мєсто, де найближ-
чого четверга стартує третій етап Куб-
ка світу. І туди українська збірна по-
дасться з іншим настроєм і набагато
значнішими амбіціями.

фотофакт

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ОЧІКУВАНЕ-ЙМОВІРНЕ. Бій
між українським боксером Воло-
димиром Кличком і британцем
Ентоні Джошуа, який має відбу-
тися 29 квітня на стадіоні «Вем-
блі» у Лондоні, може встановити
рекорд за кількістю відвідувачів.
Поєдинок оголосили після того,
як минулої суботи Джошуа пере-
міг нокаутом Еріка Моліну, пові-
домляє Бі-бі-сі.

Рекорд відвідуваності боксер-
ських боїв у Британії встановили
1939 року, коли поєдинок між Лі-
ном Харві і Джоком Макевоєм
(напівважка категорія) прийшли
подивитися майже 90 тисяч гля-
дачів. Його проводили на стадіоні
White City у Лондоні.

Про те, що проситимуть до-
зволу зібрати понад 90 тисяч
глядачів на поєдинку Кличко —
Джошуа,  першим сказав  про-
моутер британця Едді Херн. Він
розраховує на підтримку мера
Садіка Хана, який раніше гово-
рив, що хоче залучити до Лондо-
на великі бої.

Едді Херн має досвід — він
зокрема був промоутером матчу-
реваншу між Карлом Фрочем та
Джорджем Гроувзсом, який зіб-
рав 80 тисяч глядачів. Щодо май-
бутнього поєдинку Кличко —
Джошуа, менеджер вже відчуває
смак грошей: «Це двоє олімпій-
ських чемпіонів, двоє хлопців на
різних етапах своїх кар’єр, найга-
рячіша надія в боксі проти супер-
важкої легенди. І, гадаю, що
Джошуа нокаутує його».

Утім,  сам британський боксер
сказав, що не розраховує на но-

каут, а очікує боксувати 12 раун-
дів.

27-річний Ентоні Джошуа по-
чав професійну кар’єру у 2013
році і свої 18 матчів закінчив но-
каутами. Володимир Кличко став
професіоналом у 1996 році і має
64 перемоги (53 нокаути) та чо-
тири поразки.

У березні Кличкові виповню-
ється 41 рік, він був неперемож-
ним протягом 11 років, поки Тай-
сон Ф’юрі з Манчестера не здо-
лав його в Дюссельдорфі торік у
листопаді. Щоправда, Володи-

мир легше пережив поразку, ніж
Тайсон перемогу. 

Два заплановані реванші так і
не відбулися, а згодом Ф’юрі від-
мовився від титулів WBA і WBO
— після того, як, згідно з повідом-
леннями, провалив тести на за-
боронені препарати. Також з’ясу-
валося, що він бореться з психіч-
ним захворюванням.

Ентоні Джошуа сказав, що ще
ніколи не бився з кимсь на зра-
зок Володимира Кличка: «Коли я
став професіоналом, я не думав,
що він все ще буде на ринзі у
2017-му. Але те, чого він досяг, є
феноменальним, він досі в чудо-
вій формі й вірить, що може ви-
грати».

У свою чергу Володимир
Кличко зазначає: «Дуже сильно
чекаю ще одного бою на велико-
му стадіоні. На таких я проводив
поєдинки сім разів, однак ніколи
не бився на арені, яка вміщує 80
тисяч осіб. Напевно, найбільший
стадіон з усіх, на яких я боксував,
— арена «Шальке» в Гельзенкір-
хені (61 тисяча вболівальників),
а 80 тисяч — це абсолютно новий
виклик для мене». 

Кличко і Джошуа зійдуться на «Вемблі»

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ.
«Це гірше, ніж будь-хто міг собі
уявити», — така реакція Між-
народного олімпійського комі-
тету на нові дані про допінг-
проби російських спортсменів.

Як повідомляють світові ЗМІ,
один із членів Міжнародного
олімпійського комітету  Гер-
хард Хайберг заявив, що МОК
може розглянути можливість
відсторонення російських
спортсменів від участі в зимо-
вих Олімпійських іграх 2018
року в Пхьончхані (Південна
Корея).

Приводом для цього стала ін-
формація, представлена в дру-
гій частині доповіді незалежної
комісії Всесвітнього антидопін-
гового агентства під керівниц-
твом Річарда Макларена. 

Подробиці другої частини
доповіді ВАДА вражають: по-
над тисяча російських спор-
тсменів із тридцяти олімпій-
ських та паралімпійських видів
спорту використовували допінг
систематично в межах програ-
ми, яку спонсорувала держа-
ва. Ознаки підміни проб було
виявлено у 12 призерів зимо-
вої Олімпіади-2014 в Сочі. З
них четверо є чемпіонами Ігор.
Крім того, було підроблено до-

пінг-проби шістьох учасників
Паралімпіади-2014. 

За інформацією Річарда
Макларена, державна допінг-
програма в Росії почала діяти
ще у 2001-му році. У другій
частині доповіді  йдеться про
період із 2011-го по 2015-й рік,
а допінг вживали російські
спортсмени, які виступали на
Олімпіаді-2012 в Лондоні, літ-
ній Універсіаді-2013, чемпіонаті
світу з легкої атлетики 2013
року в Москві та зимових Іграх
2014 року в Сочі. Махінації від-
бувалися під контролем Росій-
ського антидопінгового агент-
ства (РУСАДА), ФСБ і Мініс-
терства спорту. 

Нагадаємо, згідно з першою
частиною доповіді Річарда
Макларена, яку було опубліко-
вано 18 липня, Міністерство
спорту РФ, Центр підготовки
спортсменів, ФСБ і дві антидо-
пінгові лабораторії в Москві та
Сочі були замішані в прихову-
ванні та підміні позитивних до-
пінг-проб, а також підтриманні
допінгової програми в росій-
ському спорті. Найсуворіші ви-
сновки щодо цієї інформації
зробила зокрема Міжнародна
федерація легкої атлетики —
російська легкоатлетична збір-
на  була позбавлена участі в
літніх Олімпійських іграх у Ріо-
де-Жанейро.

Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2018

Володимир одним із перших привітав Ентоні з черговою
перемогою
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«Шахтар» зустрінеться
з «Сельтою»

ЖЕРЕБКУВАННЯ. В 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-
2016/2017 донецький «Шахтар» у лютому проведе два по-
єдинки проти іспанської «Сельти». Матчі цієї стадії плей-оф
гратимуть 16 і 23 лютого. Першу зустріч гірники проведуть на
виїзді.


