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Якість спирту вимірюється легальним доходом
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив перевірити заводи «Укрспирту» на наявність 
контрафактної продукції

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цієї середи міністри захо
дили до оновленої зали за

сідань уряду. Для чого потріб
не нове програмне забезпе
чення з фіксації ухвалення рі

шень, обробки тексту, електрон
ний документообіг? Аби довес
ти, що в Будинку уряду працю
ють відкрито, витрачаючи наба
гато менше коштів на внутріш
ні потреби, зокрема, операцій
ну діяльність. Прем’єрміністр 
Володимир Гройсман позитив

но оцінив видозміни, назвавши 
їх єдиним інформаційномедій
ним і комунікаційним середови
щем: «Нам потрібно підвищити 
прозорість роботи і нашу техно
логічність, зменшувати витрати 
на операційну діяльність уряду. 
Впровадження нових технологій 

дає змогу оперативно й швидко 
ухвалювати потрібні рішення».

Цього разу найдовше тривала 
дискусія про перспективи нор
мального життя в нашій країні 
людей з особливими потребами. 
Спершу Володимир Гройсман 
висунув вимогу посадовцям за

проваджувати безбар’єрність 
та підтримувати цю категорію 
українців. Думки щодо тракту
вання слова «безбар’єрність» у 
Прем’єра такі: «Напо
лягаю і вимагаю, щоб ми 
полюдськи підходили до 
розв’язання цих проблем.

Президент про рішення Окружного суду  
Амстердама щодо повернення культурно-історичних 
цінностей на історичну батьківщину  
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Єврокомісія прогнозує 
зростання економіки

ПЕРЕТВОРЕННЯ. Україна за 2014—2016 роки здійснила 
значні реформи і змогла зупинити падіння економіки, однак 
подальше зростання можливе лише в разі продовження змін 
і проведення ключових перетворень у державному управлінні, 
боротьбі з корупцією і дерегуляції економіки. Про це йдеться 
у спеціальній доповіді Єврокомісії, підготовленій до засідання 
Ради Асоціації Україна — ЄС.

«Україна змогла подолати макроекономічні дисбаланси, і, як 
результат, економіка повернулася до зростання, інфляція за-
лишається помірною, а резерви Національного банку зроста-
ють», — цитує УНІАН текст доповіді. Як зазначає комісія, зрос-
тання економіки України в 2016 році становитиме 1—2% після 
падіння на 16%, причому реструктуризація банківського сек-
тору вже дала змогу знизити системні ризики в державних фі-
нансах й економіці загалом.

У доповіді також наголошено, що досягнення макроеконо-
мічної стабільності стало можливим за фінансової підтримки 
партнерів, зокрема ЄС, обсяг фінансування якого становив 3,4 
мільярда євро.
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ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

300 млн грн
прибутку планує отримати 
за підсумками 2016 року 

АТ «Укрзалізниця»

«Не лише 
«скіфське золото» 

є українським. 
Крим теж український, 

Крим — наш,  
і крапка!»

Привид 
старої картонки

ДОКУМЕНТИ

Редактор угорськомовної 
газети Елемир Кевсегі 
впевнений, що сепаратизм 
вигадали ті, хто прагне 
розсварити народи краю

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
оплати праці працівників 
сфери фізичної культури  
і спорту інвалідів»

У ЄДИНІЙ РОДИНІ

РЕФОРМА. Сучасні практики й законодавство щодо відходів 
потрібні нам ще з позавчора
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документи

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, 
що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АЕ №№ 7968305; 7968306; 9533651; 9533659; 9533667;
4491555; 4496703; 4496718; 4496719; 4505861; 4505993;
5244031; 5244040; 5244267; 5249907; 6139639; 6139640;
6341851; 6341853-6341855; 6778348; 6778349; 6780600;
7972778; 6768321; 6772082-6772086; 7977859; 9544479;
9544480; 6769525; 6769713; 7713159-7713161; 6664817;
7716124; 7720598; 7957335; 6787309; 6787311; 9530036;
9530037; 9543610; 7951370; 7721622; 7721623; 7713614;
7968855; 9532658; 5579403; 6769686; 7965370; 4503187;
4503189; 4503190; 7713134; 7973569; 7713990; 7950378;
7978621; 7972006; 7972017-7972019; 7972027; 9533976;
9533977; 7960835; 9549235; 4381225; 5239678; 5239496;
5239457; 5239652; 4491912; 4491873; 4489289; 5237071;
4374070; 7952233; 9552100; 4506232; 6783217; 4491764;
3024355; 3037579; 3024354; 6255517; 3008917; 7714116;
9535210; 4374115; 3011242; 5243225; 4495999; 4490599;
4374536; 6776696; 9542120; 9555173; 9974812; 4375070;
6776396; 6776882; 7711720; 7724700; 9561773; 4496438;
7964349; 6766386; 4380213; 9554145; 6778146; 7711163;
7967545-7967547; 7978578.

Серія АІ № 7770706; 0584237; 8984010; 0636196; 4509716;
4504019; 4501846; 0626245; 0621082; 0557231; 0613594;
5351525; 7764164; 0623079; 0590341; 0619733; 5873774;
0615331.

Серія АК №№ 0065274; 0671799; 0665148; 0699046; 0671817;
0671699; 0686585; 0676910; 0067741; 0667307; 0667310;
0670326; 0670365.

Серія АС №№ 3755475; 6898823; 6894916; 6901676; 6892062;
9219104; 9219105; 0876796; 0404702, 

після публікації вважати їх недійсними.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4715/2016
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Правекс-банк» до Руденкова
Едуарда Володимировича, Ісаєвої Вероніки Євге-
нівни, Ісаєвої Людмили Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.
Останнє відоме зареєстроване місце проживання
відповідача Руденкова Едуарда Володимировича:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Чернишев-
ського, буд. 20, кв. 9, останнє відоме зареєстроване
місце проживання відповідачки Ісаєвої Вероніки
Євгенівни: Донецька область, м. Горлівка, вул. Фіз-
культурна, буд. 4, кв. 17, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання відповідачки Ісаєвої
Людмили Володимирівни: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Східна, буд. 6, кв. 2.

Відповідачі викликаються до суду на 21 грудня
2016 року о 08 год. 20 хв. для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
в судове засідання відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їхньою відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Тернівським міським судом Дніпропетровської об-
ласті 23 травня 2016 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі № 194/240/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Тебенькової Тетяни Володимирівни про стяг-
нення заборгованості, яким позовні вимоги задоволено
повністю та стягнуто з Тебенькової Тетяни Володими-
рівни на користь Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» заборгованість за до-
говором № б/н від 19.08.2010 року, а саме: заборгова-
ність за кредитом в сумі 2676 грн 39 коп.; заборгованість
по процентам за користування кредитом в сумі 11 409
грн 20 коп.; заборгованість за пенею та комісією в сумі
2650 грн 00 коп. - штрафи відповідно до Умов та правил
надання банківських послуг в сумі: 500 грн (фіксована
частина) та 836 грн 78 коп. (процентна складова), а
разом стягнуто 18 072 (вісімнадцять тисяч сімдесят дві)
грн 37 коп., а також стягнуто з Тебенькової Тетяни Во-
лодимирівни на користь Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» понесені по
справі судові витрати в сумі 1378 (одна тисяча триста
сімдесят вісім) грн 00 коп.

Дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням та відповідачці роз’яснюється її право згідно зі ст.
228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
звернутись до Тернівського міського суду Дніпропетров-
ської області з заявою про його перегляд протягом 10
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Мухутдінов Дмитро Михайлович,

17.09.1988 р.н., що зареєстрований за адресою: АР
Крим, Кіровський район, м. Старий Крим, вул. Жовтнева,
буд. 148, відповідно до вимог статтей 133, 135 КПК Ук-
раїни, вам необхідно з’явитися 19.12.2016 року до вій-
ськової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-
57), для відкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК
України матеріалів кримінального провадження 
№ 42016020420000224 від 03.10.2016 року, за підозрою
вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України та ознайомлення з ними.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Овруцького районного суду Житомирської

області, знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 22, ч. 2
ст. 204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли зареєстрований за
адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман Донець-
кої обл., та проживаючий за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а,
кв. 1, м. Київ.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитись 21 грудня 2016 року об 11 годині 00 хв. в судове засі-
дання до Лугинського районного суду за адресою: Житомирська
область, смт Лугини, вул. К. Маркса, 2а.

Суддя І.В. Білоусенко
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового

засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович,

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса,
Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до
вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 19 грудня 2016 року о 10 годині в
залі судових засідань № 222 Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323
КПК України.

Дерипаско Ірина Вікторівна, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., м. Яготин, вул. Ветеранів, 6,
кв. 3, викликається до Яготинського районного суду Ки-
ївської області як відповідачка в цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Дерипаско Ірини
Вікторівни про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться о 08 годині 30 хвилин 20 грудня 2016
року в приміщенні суду за адресою: Київська обл., м.
Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі неявки відпові-
дачки до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних та доказів.

Суддя Бурзель Ю.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ
для повідомлення про підозру

Підозрюваному Загребельному  Віктору Васильовичу, 
27 жовтня 1952 р.н., який проживає за адресою: Донецька
область, м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 89, кв. 29, на під-
ставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 19, 20 та 21 грудня 2016 року, у період часу з 09
год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го відділення (з
дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління
СБ України в Донецькій області, до слідчого Ковальова С.С.,
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярос-
лава Мудрого, буд.56-А,  для  проведення слідчих дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні
№22016050000000208 за ознаками злочину, передбаченого
ч.2 ст.110 КК України.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає Майорова Володимира Олександровича
в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Майорова Володимира Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 20.12.2016 р. o 09 год. 20 хв. в
приміщенні суду (Житомирська обл., м.Бердичів, вул.Іл-
лічівська буд.30-а, кв.47).

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без його участі на підставі наявних до-
казів у справі,�відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Зайцев А.В.
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Втрачений паспорт на ім’я

Шинкаренко Яна Петрівна, ви-

даний Козелецьким РВУМВС

України в Чернігівській обл. 10

травня 2007 р.,

вважати недійсним 

з 12.12.2016 р.

Приватне акціонерне 
товариство  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЯ»

(далі — Товариство),  код ЄДРПОУ
34531711, повідомляє, що Наглядовою
Радою Товариства (Протокол від
28.04.2016 р.) прийнято рішення про по-
дання від імені Товариства до Нацком-
фінпослуг заяву про виключення
Товариства із Державного реєстру фі-
нансових установ.

Заводський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове
засідання, яке відбудеться 19 грудня 2016 року о 09.00 годині
в приміщенні Заводського районного суду м. Запоріжжя за ад-
ресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної,
65, Здор Альону Володимирівну (останнє відоме місце реєс-
трації: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд.
67, кв. 3) як відповідачку по цивільній справі № 332/3356/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Здор Альони Володими-
рівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Л. В. Безлер

Соціалістична партія України
(далі СПУ)

Місто Київ, десяте грудня дві тисячі шістнадцятого року
10 грудня 2016 року на засіданні Політвиконкому СПУ № 49 було прийнято рішення про

необхідність з’ясування дійсної кількості членів Соціалістичної партії України у всіх областях
України, на підставі п.2.1, 2.7 та 6.5.4 Статуту СПУ, та затверджена Постанова № 75 (далі -
Постанова), якою було встановлено порядок та процедуру підтвердження членства в СПУ її
дійсними членами, які на момент прийняття Постанови не втратили організаційного зв’язку
з СПУ.

Пунктом 2 Постанови встановлено, що кожний член СПУ у всіх областях України для під-
твердження свого членства в СПУ повинен протягом 10 календарних днів з моменту публі-
кації даного повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр» направити поштою чи передати
особисто рахунковій комісії обласної партійної організації, затвердженій Політвиконкомом
СПУ, за місцем своєї реєстрації заяву довільної форми, в якій вказати:

прізвище, ім’я, по-батькові;
паспортні дані та адресу реєстрації;
номер партійного квитка;
висловити своє бажання бути членом Соціалістичної партії України та дотримуватись Ста-

туту СПУ;
контактний номер телефону;
додати квитанцію про сплату на рахунок СПУ членського внеску в розмірі 1 грн.
З порядком проведення процедури з’ясування дійсної кількості членів Соціалістичної пар-

тії України, рішенням Політвиконкому № 49 та Постановою № 75 ви можете ознайомитися
на офіційному сайті Соціалістичної партії України http://www.spu.in.ua/.

Апеляційний суд м. Києва викликає Знакову Тетяну Юріївну
(місце реєстрації: м. Київ, бул. Праці, 1, кв. 60) як відповідача в су-
дове засідання на 21 грудня 2016 року на 09.35 годину по цивільній
справі з розгляду апеляційної скарги Сокуренко Наталії Вікторівни
— представника Публічного акціонерного товариства Комерційний
Банк «ПриватБанк» на заочне рішення Дніпровського районного
суду м. Києва від 16 травня 2016 року у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Знакової Тетяни Юріївни про стягнення заборгованості.

Місцезнаходження Апеляційного суду м. Києва: м. Київ, вул. Со-
лом’янська, 2-А.

Суддя В.М. Волошина

Дорош Сергій Миколайович, 18.04.1979 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: 24326, Вінницька область, Тростя-
нецький район, с. Оляниця, вул. Першотравнева, 30, викликається
до Тростянецького районного суду Вінницької області як відповідач
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дороша
Сергія Миколайовича. Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016
року об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою: Вінницька область,
Тростянецький район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Головуючий суддя Волошин І.А.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в
судове засідання на 22 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. як від-
повідача Саченко Надію Олегівну по цивільній справі 
№ 515/1891/16-ц за позовом Огурцової Лілії Анатоліївни до Са-
ченко Надії Олегівни про позбавлення права користування жит-
ловим будинком. Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання, розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Калатай Віта-
лія Григоровича, який мешкає за адресою: Луганська обл., Старобільський
район, с. Чмирівка, вул. Нафтовиків, 7, як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/431/1484/15р. за позовом Калатай Ірини Анатоліївни
до Калатай Віталія Григоровича, Чмирівської сільської ради Старобільського
району про визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням, зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 19 грудня
2016 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами роз-
гляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О.О. Пелих

Повістка про виклик обвинуваченого Лещинського Антона Валерійовича
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,

17, у залі судових засідань №32 22.12.2016 року о 15.00 годині відбудеться підготовче судове засідання
в кримінальному провадженні № 12012010060000080 по обвинуваченню Лещинського Антона Валері-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Лещинський Антон Валерійович, який за-
реєстрований та проживає за адресою: вул. Моріса Тореза, 6, кв. 69, м. Самара, Російська Федерація.

Явка обвинуваченого Лещинського Антона Валерійовича в зазначене судове засідання обов’язкова. В
разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Старинщук О.В., суддів Жмудя О.О.,
Каленяка Р.А.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 918
Київ

Про затвердження критеріїв заборони 
поширення сортів рослин в Україні

Відповідно до статті 14 Закону України «Про охорону прав на сорти рос-
лин» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити критерії заборони поширення сортів рослин в Україні, що
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 918

КРИТЕРІЇ
заборони поширення сортів рослин в Україні

1. Критеріями заборони поширення сортів рослин в Україні є:
невідповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності;
незадоволення потреб суспільства;
загроза життю і здоров’ю людей;
нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навко-

лишнього природного середовища.
2. Невідповідність сортів рослин умовам відмінності, однорідності та ста-

більності визначається за такими критеріями:
1) якщо сорт за проявом ознак чітко не відрізняється від будь-якого ін-

шого сорту, який вважається загальновідомим (поширений на певній те-
риторії в будь-якій державі; представлений зразком у загальнодоступній
колекції; відомості про прояви ознак якого стали загальнодоступними у
світі шляхом їх опису в будь-якій публікації; якому надана правова охорона
та/або який внесений до офіційного реєстру сортів у будь-якій державі);

2) якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту
повністю або частково втратили подібність за своїми основними ознаками,

наведеними в описі сорту, або кількість нетипових рослин перевищує вста-
новлену норму для відповідних ботанічних таксонів;

3) якщо основні його ознаки, визначені в описі сорту, змінюються після
неодноразового розмноження чи у разі особливого циклу розмноження
наприкінці кожного такого циклу.

3. Сортами, що не задовольняють потреби суспільства, вважаються
сорти, які мають такі характеристики:

урожайність сорту, яка відзначена протягом проведення кваліфікаційної
експертизи, менша, ніж усереднена врожайність сортів, визначена для кож-
ної групи стиглості, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх
років, на величину нижнього значення довірчого інтервалу, яка обчислю-
ється за методикою проведення кваліфікаційної (технічної) експертизи сор-
тів рослин на придатність до поширення в Україні, крім сорту, який за
стійкістю проти хвороб і шкідників, стресових факторів вирощування (зи-
мостійкість, посухостійкість, жаростійкість, холодостійкість), іншими гос-
подарчо-корисними ознаками та показниками, що визначаються в процесі
кваліфікаційної експертизи, значно перевершує зазначені сорти;

якісні показники сорту поступаються якісним показникам сортів, що
пройшли державну реєстрацію в останні п’ять років;

стійкість сортів яких проти збудників хвороб, шкідників та стресових
факторів вирощування не перевищує встановлених граничних меж.

4. Сортами, які становлять загрозу життю і здоров’ю людей, є сорти,
продукція переробки яких:

містить шкідливі речовини;
є небезпечною для харчування;
використовується для виготовлення наркотичних та отруйних речовин,

коли це заборонено законодавством. 
5. Сортами, які завдають шкоду рослинному і тваринному світу, збере-

женню навколишнього природного середовища, є:
сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу

диких видів та засміченню посівів культурних рослин;
сорти, що здатні накопичувати джерела інфекції і в результаті створю-

вати умови виникнення епіфітотій;
сорти, вегетативні та генеративні органи яких містять особливі специ-

фічні речовини, що стимулюють розмноження шкідників, і це створює
умови виникнення епізоотій;

сорти, створені методом генної інженерії, які містять генетично моди-
фіковані конструкції, за умови культивування мають недосліджену природу
походження, яка може спричинити небажані наслідки.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 933
Київ

Про внесення зміни до пункту 
1 Порядку відрахування 

до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
На часткову зміну абзацу першого пункту 1 Порядку відрахування до

державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними уні-
тарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник
України, 2011 p., № 14, ст. 576; 2012 p., № 87, ст. 3533; 2015 p., № 1, ст. 9;
2016 р., № 3, ст. 184, № 71, ст. 2395, № 84, ст. 2756), установити, що час-
тина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюд-
жету за відповідний період Державним концерном «Укроборонпром», його
учасниками, державними унітарними підприємствами, що належать до
сфери управління центральних органів виконавчої влади, які задіяні у роз-
робленні, виробництві та ремонті озброєння, військової і спеціальної тех-
ніки та їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення
у зазначений період, визначається у розмірі 30 відсотків.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 
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Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) організації

співробітництва АТ «УкрСиббанк» з торговими організаціями  щодо продажу
споживачам продукції  в магазинах торгових організацій з оплатою продукції за
рахунок кредитних коштів, що видаватимуться АТ «УкрСиббанк», опублікованих в
газеті «Урядовий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р., (надалі - Правила), наступних змін, а
саме:

1. викласти пункт 4.2.3. даних Правил в наступній редакції:
«4.2.3. Надати Споживачу розрахунковий документ на Продукцію, що буде придбана

за рахунок кредитних коштів та зарезервувати товар/надати послугу, на який(у) вистав-
лений розрахунковий документ, на строк не менше ніж 5 (п’ять) календарних днів, якщо
інший строк не зазначений в Договорі про співробітництво.»

2. доповнити Розділ 8 «Особливі умови» даних Правил пунктами 8.9. та 8.10. наступ-
ного змісту:

«8.9. Сторони домовились про те, що Торгова організація, надаючи Банку послуги в
рамках Договору, зобов’язується здійснювати співробітництво з дотриманням наступних
вимог:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту прав та інтересів
клієнтів (Споживачів);

- не вчиняти дії та правочини, що можуть зашкодити  репутації Банку та/або групи BNP
Paribas Group (Франція);

- дотримуватись вимог чинного законодавства України з питань здійснення посеред-
ницької діяльності;

- застосовувати у своїй діяльності вимоги чинного законодавства України у сфері про-
тидії корупції та у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення;

- вживати у своїй діяльності всіх можливих заходів щодо управління операційними ри-
зиками, в тому числі, заходів щодо протидії шахрайству;

- застосовувати у своїй діяльності вимоги законодавства щодо застосування фінансо-
вих санкцій та ембарго, в тому числі міжнародних, зокрема вимог накладених з боку
Франції, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки; 

- як протягом дії, так і після закінчення дії даного Договору гарантувати захист та не
розголошувати конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну, бан-
ківську та іншу таємницю, персональні дані, про які стало відомо в процесі реалізації да-
ного Договору, та не передавати таку інформацію стороннім особам, якщо інше не
передбачено Договором та / або вимогами чинного законодавства України;

- дотримуватись вимог внутрішніх політик та процедур Банку, пов’язаних з послугами,
що надаються Торговою організацією Банку згідно Договору, в обсязі, доведеному Бан-
ком, в тому числі в рамках даного Договору.  

8.10.Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір може
бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках:

- у разі порушення Торговою організацією умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Торговою організацією суперечить нормам законо-

давства та/або стандартам Групи BNP Paribas та/або іншим політикам або стандартам,
яких дотримується Банк, щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масо-
вого знищення; та/або 

- в інших випадках, передбачених Договором.»
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друко-

ваному виданні, а саме: 15.12.2016 р.
Датою початку дії змін до Правил є 29.12.2016 р.

Заступник Голови Правління – начальник 
Юридичного Департаменту С.М. Панов

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає відповідачів у судові засідання на 20 грудня 2016 року, а саме:

- Шумських Аллу Борисівну на 14.00 годину;
- Кукуренка Сергія Борисовича на 14.30 годину;
- Бартенєва Володимира Івановича на 15.00 годину;
- Рудакова Андрія Володимировича, Рудакову Наталію Іванівну на

15.30 годину;
- Букреєву Наталію Леонідівну на 16.00 годину;
- Благодарного Максима Олександровича на 16.30 годину;
- Приймак Наталію Олександрівну на 17.00 годину по справах за
позовами Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про

стягнення заборгованості, в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/4976/2016-к стосовно Тка-
ченка Леоніда Леонідовича, 31.08.1971 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Ткаченко
Леонід Леонідович, зареєстрований за адресою: Луганська область, м.
Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний
суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда Леонідовича у підго-
товче судове засідання, яке розглядається в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 20 грудня 2016 року на 09.30 годину
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді
Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Юрченко C.O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Винарської Крис-
тини Родіонівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі 219/4747/2016-ц — Винарська Крис-
тина Родіонівна, 17 листопада 1989 року народження, прожи-
ває за адресою вказаній в позовній заяві: Донецька область, м.
Єнакієве, п. Булавинка, вул. Жовтнева, 47/26, викликається на
27 грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин до суду, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачці по справі пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність. 

Суддя Т. В. Давидовська

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бон-
даренка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження (останнє
відоме місце проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кірова,
19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове
засідання, яке відбудеться 20 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністі обвинуваченого в порядку спеціального судового
провадження.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області (Кі-
ровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34) ви-
кликає як відповідачку Карман Світлану Петрівну (вул.
Калинова, 45, с. Рівне Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області) та повідомляє, що 23 грудня 2016 року о 08.00
годині в залі № 1 (суддя Шепетько В.І.) відбудеться розгляд ци-
вільної справи №396/1975/16-ц за позовом Кармана Олексан-
дра Григоровича, інтереси якого представляє адвокат
Ведющенко Віктор Володимирович до Карман Світлани Пет-
рівни про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вва-
жається повідомленою належним чином про дату, час та місце
розгляду справи і у випадку неявки, справа буде розглянута у
її відсутність.

Борівський районний суд Харківської області викликає Скрипка
Юлію Валеріївну, 07.06.1979 року народження, як відповідачку в
судове засідання по цивільній справі № 614/848/16-ц, провад-
ження № 2/614/324/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до неї
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 20.12.2016 р. о
09.00 год. у приміщенні Борівського районного суду Харківської
області (вул. Миру, 9, смт Борова, Борівський р-н, Харківська обл.,
63801).

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідачка вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачки або неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглянута за її відсутності на підставі на-
явних доказів.

Суддя Н. Г. Зеленькова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Бойкової Ірини Ми-
колаївни до Бойкова Олексія Віталійовича, третя особа: Виконавчий комітет
Бахмутської міської ради Донецької області, про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач у справі Бойков Олексій Віталійович, проживає за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 20, кв. 25 ви-
кликається в судове засідання, призначене на 14 год. 00 хв. 21.12.2016 p., до
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні
докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його від-
сутності.

Суддя Чопик О.П.

Енергодарський міський суд Запорізької області викликає Іванець Сергія
Анатолійовича, останнє відоме місце проживання: пр-т Будівельників, буд.
17а, кв. 66Б, м. Енергодар Запорізької області, як відповідача у справі 
№ 316/1309/16ц (провадження № 2/316/821/16) за позовною заявою Іванець
Анни Леонідівни до Іванець Сергія Анатолійовича, треті особи, які не заявля-
ють самостійних вимог на предмет спору: Енергодарський MB ДМС України
в Запорізькій області, КП «ПКВ» Енергодарської міської ради, про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 12.01.2017 року о 09.00 годині за адресою:
пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енергодар, Запорізька область.

У разі неявки відповідача розгляд справи буде проводитися у його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н.О. Вільямовська

Вінницький міський суд Вінницької області (вул. Грушевського, 17) по-
відомляє, що 24.01.2017 р. о 10.00 год. в м. Вінниця, вул. Грушевського 17,
каб. № 7, відбудеться розгляд справи за позовом Нізікова Максима Георгі-
йовича до Нестерчук Тетяни Дмитрівни, Скайрек Ахмад Мустафи за участю
третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору Виконав-
чого комітету BMP, Управління Державної міграційної служби у Вінницькій
області про усунення перешкод в користуванні майном, шляхом визнання
особи такою, що втратила право користування житлом.

В судове засідання викликати Нестерчук Тетяну Дмитрівну, останнє ві-
доме місце проживання: вул. І. Бойка (Плєханова) 52, м. Вінниця та Скайрек
Ахмад Мустафа, останнє відоме місце проживання: вул. І. Бойка (Плєха-
нова) 52, м. Вінниця.

Явка відповідачів Нестерчук Тетяни Дмитрівни, Скайрек Ахмад Мустафи
є обов’язковою.

Суддя Бойко В. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи № 219/11020/16-ц;
2/219/4925/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» до Кравцова Максима Федоровича, про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач по справі Кравцов Максим Федорович (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Хро-
мове, вул. Докучаєва, 3А) викликається 21 грудня 2016 року на 10 годину
20 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області (м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 301), для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О.А.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Риж-
кова Олексія Миколайовича по цивільній справі № 752/16724/16-ц за
позовом Давидової Олександри Русланівни до Рижкова Олексія Ми-
колайовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 11 січня 2017 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти позову
з посиланням на докази чи повідомити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки
неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К.Г.

27 грудня 2016 року об 11.00 годині у приміщенні Лисянського рай-
онного суду Черкаської області (Черкаська область, смт Лисянка, вул.
Кірова, 4) відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ КБ «Приват
банк» до Луценка Володимира Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачу Луценку Володимиру Анатолійовичу необхідно з’яви-
тися до суду в зазначений час. У разі неявки відповідача без поважної
причини, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі
доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя Н.О. Добриднюк

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Білаш Юлію
Іванівну, 20.03.1991 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Кабатня, вул. Першотравнева, буд. 20 Іллінецького району,
Вінницької області, в судове засідання як відповідачку по цивільній
справі № 131/1042/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційного банку «Приват Банк» до Білаш Юлії Іванівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 14 год. 30 хв. 13 січня 2017 року в
залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адре-
сою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Мельника
Володимира Павловича, 22.01.1994 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Іллінці, вул. Дружби, буд. 7 Вінницької області,
в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/1459/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку
«Приват Банк» до Мельника Володимира Павловича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання призначено на 13 год. 30 хв. 13 січня 2017 року в
залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адре-
сою: м. Іллінці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його
відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Кудину Романа
Віталійовича, 12.05.1982 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Кам’яногірка, вул. Центральна, буд. 25 Іллінецького району Він-
ницької області, в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/1119/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку «Приват Банк» до Кудини Романа Віталійовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання призначено на 14 год. 00 хв. 13 січня 2017 року в залі
засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Голова суду М.В. Шелюховський 

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання відпові-
дачів по справі № 409/2729/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Бондаренко Наталії Ва-
леріївни, Сучиліна Романа В’ячеславовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.12.2016
року об 11.00 год. (резервна дата на
18.01.2017 року об 11.00 год.) у залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Бондаренко На-
талія Валеріївна, адреса: Луганська область,
м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 7,
кв. 32 та Сучилін Роман В’ячеславович, ад-
реса: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Нечуй-Левицького, буд. 24.

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

Суддя Полєно В. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4704/2016 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«Правекс-банк» до Новаковського Валерія
Сергійовича, Новаковської Надії Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Останнє відоме зареєстроване місце
проживання відповідача Новаковського Вале-
рія Сергійовича: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Рудакова, буд. 50, кв. 29; останнє відоме
зареєстроване місце проживання відповідачки
Новаковської Надії Миколаївни: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 29, кв. 8.

Відповідачі викликаються до суду на 21
грудня 2016 року о 08 год. 15 хв., для участі у
судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття в судове засідання, відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за їхньої відсут-
ності.

Суддя О. В. Ільяшевич

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає Михайлова Ігоря
Миколайовича, Михайлову Тетяну Вікто-
рівну, зареєстрованих за адресою: вул.
Петровського, буд. 556, кв. 27, м. Антра-
цит Луганської області, Михайлова Ми-
колу Петровича, зареєстрованого: вул.
Менжинського, буд. 3, кв. 4, м. Антрацит
Луганської області, як відповідачів у су-
дове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/1766/16р. за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» про стяг-
нення боргу, яке відбудеться 26 грудня
2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м.
Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні 

спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Борщов Андрій Леонідович,

03.10.1974 р.н., який мешкає за адресою: До-
нецька область, м. Сіверськ, вул. Ювілейна,
8/17, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, вам необхідно з’явитися 19.12.2016,
20.12.2016, 21.12.2016 року в період часу з
09.00 до 18.00 години до першого слідчого
відділу СУ прокуратури Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Румянцева, 4 «а», для проведення за
вашою участю слідчих дій у кримінальному
провадженні №42014050610000027 за ч. 1 ст.
258-3 КК України - вручення вам повідом-
лення про зміну підозри, допиту у якості пі-
дозрюваного, закінчення досудового
розслідування та відкриття вам матеріалів
кримінального провадження, відповідно до
вимог ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК Ук-
раїни.

Апеляційний суд м. Києва викликає як
відповідача Парулаву Мамуку Мілоровича
(останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, бульвар І.Лепсе, 57/38, кв. 44), у
судове засідання, що відбудеться 21
грудня 2016 року о 09 год. 45 хв. у справі
за апеляційною скаргою позивача Закри-
того акціонерного товариства «Київ-Агро-
транс» на рішення Голосіївського
районного суду м. Києва від 12 вересня
2016 року по справі за позовом Закритого
акціонерного товариства «Київ-Агротранс»
до Парулави Мамуки Мілоровича, треті
особи: Приватний нотаріус Київського мі-
ського нотаріального округу Копійка Вік-
тор Вікторович, Заічко Олена Олегівна, про
витребування майна з чужого незаконного
володіння та визнання права власності.

В разі неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність. Адреса суду: м. Київ,
вул. Солом’янська, 2-А.

Суддя О. В. Борисова
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оголошення
Біловодський районний суд Луганської області за

дорученням Білоруського суду про вручення доку-
ментів викликає в судове засідання відповідача
Гельда Олександра Анатолійовича, м. Ровеньки, у
справі за позовом Гельд Ангеліни Віталіївни про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 року о
16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Горб
Світлану Георгіївну як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/7380/16-ц за позо-
вом Горб Володимира Івановича до Горб Світлани
Георгіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 19
грудня 2016 року об 11.40 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі №408/5469/15-ц (2/408/182/16)
за позовом Голубкова Дениса Ігоровича до Телянова Де-
ниса Миколайовича (16.07.1982 р.н., місце реєстрації: 
м. Ровеньки Луганської області, місце проживання:
м. Київ) про стягнення боргу за договором позики з ура-
хуванням пені, інфляційних витрат та відсотків річних.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 23 грудня 2016 року
об 11 год. 00 хв. як відповідачку Кічук Анжелу Ми-
хайлівну по цивільній справі №515/1807/16-ц за по-
зовом Кічука Іллі Васильовича до Кічук Анжели
Михайлівни про усунення перешкод у користуванні
правом власності шляхом визнання особи такою, що
позбавлена права користування житловим примі-
щенням. Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбу-
нари, Одеська область, 68100. У разі неявки
відповідачки в судове засідання, розгляд справи від-
будеться за її відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Фа-

тєльнікова Олександра В’ячеславовича на Комісію

з питань захисту прав дитини, де розглядати-

меться питання про доцільність позбавлення бать-

ківських прав Фатєльнікова О.В. відносно

малолітньої доньки 2004 р.н.

Засідання відбудеться 21.12.2016 р. о 16.00 год.

у приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп.

Голосіївський, 42, каб. № 415.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача
Авраменка Андрія Миколайовича, останнє місце реєстрації
якого: м. Київ, вул. Ялтинська, 28/45, кв. 1, у судове засідання,
яке відбудеться 21.02.2017 року об 11 год. 15 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому роз-
гляді цивільної справи за позовом ТОВ «Порше Лізинг Ук-
раїна» до Авраменка Андрія Миколайовича про стягнення
заборгованості та збитків відповідно до договору про фінан-
совий лізинг.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вва-

жається повідомленим про день, час та місце розгляду справи
і в разі неявки до суду справа може бути розглянута за його
відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРАВЕКС Банк» до Скоромного В.О. та Чайка А.В.
про стягнення заборгованості, Скоромного Валерія
Олексійовича, Чайка Андрія Володимировича в су-
дове засідання, яке відбудеться о 09.00 год. 26 січня
2017 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 18.

У разі неявки відповідачів: Скоромного В.О.,Чайка
А.В. у судове засідання, суд вирішить справу на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про визнання права власності за на-
бувальною давністю до відповідачки Касьянової
Світлани Петрівни, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, б.
49, кв. 4, викликається 28 грудня 2016 року о 15 год. 30
хв. до суду 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 Кузнецов Р. В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідача Кустовського Сергія Дмитровича в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6136/15-ц
за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України» до Кустовського Сергія Дмитровича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 22
грудня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Грабчака Анатолія Леонідовича
на рішення Дарницького районного суду м. Києва від
31 березня 2016 року в справі за позовом Грабчака
Анатолія Леонідовича до Публічного акціонерного
товариства «Державна акціонерна компанія «Укра-
їнські поліметали» про стягнення заборгованості по
заробітній платі, відбудеться в приміщенні Апеляцій-
ного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 17 січня
2017 року о 14 годині 00 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший
документ, який посвідчує особу.

Суддя Т. А. Семенюк

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідачку по справі 
№ 409/2586/16-ц за позовом Новожилова Євгенія Геннаді-
йовича до Планідіної Юлії Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о 13.30
год. (резервна дата 05.01.2017 року о 13.30 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Планідіна Юлія Анатоліївна,
останнє відоме місце реєстрації: 1-й Мікрорайон, буд. 1,
кв. 312, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Полонський районний суд Хмельницької області
повідомляє відповідача Бартєнєва Артема Сергійо-
вича, місце реєстрації проживання якого невідоме,
останнє місце проживання якого відоме за адресою:
Луганська область, м. Ровеньки, вул. Аптечна, 2, кв.
2, що цивільна справа за позовом до нього Бартєнє-
вої Галини Анатоліївни про стягнення аліментів на
утримання сина Микити буде розглядатись 29
грудня 2016 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду
м. Полонне. У разі неявки відповідача розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Б. В. Боб’як

Новопсковський районний суд Луганської області
24.09.2015 року ухвалив рішення по цивільній справі
ЄУ № 420/2326/15-ц, яким позовні вимоги ПАТ
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Ковальова
Миколи Вікторовича, Бережної Лілії Михайлівни про
стягнення заборгованості задоволені повністю.

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

Суддя О. С. Стеценко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в
судове засідання як обвинуваченого Шушунова Вік-
тора Павловича, 30.07.1968 року народження, урод-
ження: смт Цибулів Монастирищенського району
Черкаської обл., зареєстрований: смт Цибулів, вул.
Бурди, буд. 80 Монастирищенського району Черка-
ської обл., фактично проживає за адресою: вул. Куй-
бишева, буд. 227, кв. 43, м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2016 року
о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м.
Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Бориспільський міськрайсуд Київської області по-
відомляє, що 13.01.2017 р. о 15.00 год. відбудеться
розгляд справи № 359/7341/16-ц за позовом Джор-
джа Трахана до Трахана (Ананченко) О.В. про розір-
вання шлюбу. Трахана (Ананченко) Оксані Валеріївні
необхідно з’явитись до Бориспільського міськрай-
суду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, зал с/з №10. У випадку неявки та відсутності
заяви про розгляд справи за її відсутності або пові-
домлені причини неявки визнані неповажними, буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає
в судове засідання як обвинуваченого Кравченка
Миколу Івановича, 17.05.1970 року народження,
уродженця: с. Юрпіль Маньківського району Чер-
каської області, українця, громадянина України, за-
реєстрованого та проживаючого за адресою:
Черкаська область, Маньківський район, с. Юрпіль,
вул. Дружби, 19.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016 року
об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/4699/2016 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Бурлаченка Андрія Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Останнє
відоме зареєстроване місце проживання відповідача Бур-
лаченка Андрія Івановича: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Жукова, буд. 2, кв. 144.

Відповідач викликається до суду на 21 грудня 2016 року
о 08 год. 40 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове за-
сідання, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Нікітіну Аллу Миколаївну по
справі № 745/699/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк»до Нікітіної Алли Миколаївни про стягнення
боргу в судове засідання на 19.12.2016 року о 08:00,
яке відбудеться в приміщенні зали суду за адресою:
Чернігівська обл., смт Сосниця, вул. Чернігівська, 54,
під головуванням судді Смаль І.А.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Смаль І.А.

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Кузнєцова Миколу Сергійовича
по справі № 745/689/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Кузнєцова Миколи Сергійовича про
стягнення боргу в судове засідання на 19.12.2016
року о 12:30, яке відбудеться в приміщенні зали суду
за адресою: Чернігівська обл., смт Сосниця, вул.
Чернігівська, 54, під головуванням судді Смаль І.А.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Смаль І.А.

Мукачівський міськрайонний суд повідомляє, що
Йонаш Іван Іванович викликається як відповідач по
цивільній справі за позовом Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Страхова компанія «Гарант і
Я» до Йонаша Івана Івановича про стягнення з від-
повідача матеріального відшкодування. Розгляд
справи призначено на 11.00 год. 19 грудня 2016 року
в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за
адресою: м. Мукачево, вул. Л. Толстого, 13А, каб. 23.

Суддя Морозова Н. Л.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Товариства з
обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до
Шаргородського Олександра Ігоровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Шаргородський Олександр Ігорович
викликається до каб. № 15 суду на 19.12.2016 року
о 14 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Ткачов О. М.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає
Висоцьку Наталію В’ячеславівну, 02.01.1958 року народження,
як обвинувачену у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.
191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366
КК України. Судове засідання призначено на 23.12.2016 року
о 09.30 годині, 26.12.2016 року об 11.00 годині в приміщенні
Бериславського районного суду Херсонської області за адре-
сою: м. Берислав, вул. Центральна, 249, тел. (05546) 7-37-57.
Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтею 323
КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення є належ-
ним повідомленням, а судовий розгляд кримінального про-
вадження здійснюватиметься за відсутності обвинуваченої в
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Р. Р. Волошин

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Дацка Олександра Олеговича, 1962 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/8465/16-к по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни, в судове засідання, що відбудеться 21.12.2016
року о 14.10 год. у приміщенні Корольовського ра -
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, зал 1-К (300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя О. В. Скрипка

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області викликає Рибачук Надію Вікторівну як відпо-
відачку по цивільній справі за позовною заявою Ри-
бачук Валентини Ананіївни до Рибачук Надії
Вікторівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, яке
призначено на 09.00 годину 22 грудня 2016 року за
адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ,
вул. Кібрика, 11, каб. №3. У випадку неявки справа
буде розглядатися без вашої участі.

Суддя М. М. Ротар

Підозрюваний Табала Юрій Володимирович,
23.12.1961 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
2975 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв.
19.12.2016 року до старшого слідчого слідчого від-
ділу військової прокуратури Центрального регіону
України Массалітіна В.В. (044-285-74-42) за адресою:
вул. Болбочана Петра, 8, м. Київ, для проведення
слідчих дій за його участю як підозрюваного в кри-
мінальному провадженні № 42015110330000045 від
22.05.2015 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 
ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4 Вінницької об-
ласті) на 12 годину 27 грудня 2016 року як
відповідач викликається Бойко Руслан Васильович
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Бойка Руслана Васильовича про стягнення
заборгованості.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута у її відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Вергелес В. О.

Великоновосілківський районний суд Донецької 
області в зв’язку з розглядом цивільної справи
№ 220/2034/16-ц (провадження 2/220/718/16) за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Балжи Андрія Олександро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором повідомляє, що судове засідання призначено
на 19.01.2017 р. о 09 год.15 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, Великоновосілківський район,
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суд викликає
як відповідача Балжи Андрія Олександровича. Явка до
суду обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Якішина

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Кутья Євгена Валентиновича, 20.12.1963 року народження,
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Авто-
транспортників, буд. 12, кв. 6, по цивільній справі 
№ 185/9056/16-ц за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Порше Мобіліті» до Кутья Євгена Валенти-
новича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання призначене на 19 грудня 2016 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності. Суддя В.М. Бондаренко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Гаврилова Віктора Івановича, 22.05.1959 року народження,
останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Куйби-
шева, буд. 159, кв. 33, по цивільній справі № 185/9056/16-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Мобіліті» до Гаврилова Віктора Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 19 грудня 2016 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

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

Суддя В.М. Бондаренко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Каминіна Олексія Івановича, Каминіну Світлану Іва-
нівну, які проживають за адресою: вул. Петраковського,
буд. 9, кв. 98, м. Антрацит Луганської області, як відповідачів
у судове засідання по цивільній справі № 431/4770/16-ц;
провадження 2/431/1497/16 р., за позовом ТОВ «Порше
Мобіліті» до Каминіна Олексія Івановича, Каминіної Світ-
лани Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 19 грудня 2016 року о 10.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.В. Ткач

Ярмолинецький районний суд Хмельницької об-
ласті (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська,
71) повідомляє Пайовську Валентину Іванівну, що 11
січня 2017 року о 09 год. в приміщенні суду відбу-
деться розгляд цивільної справи № 689/1551/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент Банк» до Пайовської Валентини Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
(головуючий суддя Соловйов А.В.). Ваша явка в су-
дове засідання обов’язкова. У разі неявки справа
буде слухатися у вашій відсутності на підставі дока-
зів, які є в матеріалах справи.

Суддя А.В. Соловйов

Апеляційний суд Черкаської області викликає 
в судове засідання як відповідача Поповича Андрія
Вікторовича по цивільній справі № 2-704/319/16
(22-ц/793/2607/16) за позовом Балашової-Попович
Катерини Вікторівни до Поповича Андрія Вікторо-
вича про позбавлення батьківських прав.

Засідання відбудеться 23 грудня 2016 року о 09
год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Верхня Горова, 29.

Явка обов’язкова. У випадку неявки справа роз-
глядатиметься без участі відповідача.

Суддя Л.В. Нерушак
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Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Ушакової Вікторії Бо-
рисівни, 22 листопада 1963 року народження про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 27 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 відповідачки справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Даниленка Миколи
Анатолійовича, 17 квітня 1957 року народження про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 27 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.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Василенка Олега Во-
лодимировича, 20 серпня 1970 року народження про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 27 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 відповідачки справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Вовк Наталі Семенівни,
14 квітня 1976 року народження про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 27 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 відповідачки справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як
відповідачку Оніщик Оксану Анатоліївну, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Гордієнко, 50а, у судове
засідання, що відбудеться 22 грудня 2016 року о 09.30 го-
дині в приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 15, у якому буде слу-
хатися цивільна справа за позовом Степаненка Олександра
Геннадійовича до Оніщик Оксани Анатоліївни про розір-
вання шлюбу. До зазначеного часу відповідачці пропону-
ється подати до суду заперечення проти позову та
відповідні докази. У разі неявки відповідачки у судове за-
сідання без поважних на те причин, справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя О.М. Малиновський

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 08 грудня 2016 року відкрито провад-
ження по спеціальному досудовому розслідуванню за
обвинуваченням Полторацької Ірини Іванівни у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.
28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене
підготовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька
Ірина Іванівна. Підготовче судове засідання відбудеться
22 грудня 2016 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64.

Суддя Богомолова Л.В.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 08 грудня 2016 року відкрито провад-
ження по спеціальному досудовому розслідуванню за
обвинуваченням Борисова Андрія Олександровича у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 КК Ук-
раїни та призначене підготовче судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Борисов Ан-
дрій Олександрович. Підготовче судове засідання відбу-
деться 20 грудня 2016 року о 13 годині 00 хвилин в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64.

Суддя Богомолова Л.В.

Гребінківський районний суд Полтавської області
викликає Горбарчук Вікторію Василівну, 18.05.1984
року народження, як відповідача (останнє відоме
місце реєстрації: вул. Залізнична, 40, м. Гребінка, Пол -
тавська область) у справі за позовом публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Горбарчук Вікторії Василівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2016 року
о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4. 

Явка до суду є обов'язковою. У разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Л.М.Федорак

8 грудня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/1477/16-ц,
2/178/743/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Ткаченко Віри Василівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Даним заочним рі-
шенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідачка Тка-
ченко В.В. може ознайомитись, звернувшись до кан-
целярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

8 грудня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/1479/16-ц,
2/178/745/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Токарєва Олега Вікторовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Даним заочним рі-
шенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідач Тока-
рєв О.В. може ознайомитись, звернувшись до кан-
целярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

8 грудня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/1453/16-ц,
2/178/726/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Залевського Юрія Валентиновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Даним заоч-
ним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відпові-
дач Залевський Ю.В. може ознайомитись, звернув-
шись до канцелярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

8 грудня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/1454/16-ц,
2/178/727/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Хричова Павла Геннадійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Даним заочним
рішенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідач Хричов
П.Г. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії
Криничанського районного суду Дніпропетровської
області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт
Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Бабича Євгена Олександровича як
відповідача по цивільній справі №2/756/5851/16
(756/13468/16-ц) за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Бабича Євгена Анатолійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року
о 09.00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Сторожук Ірину Вікторівну як від-
повідачку по цивільній справі №2/756/5854/16
(756/13473/16-ц) за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Сторожук Ірини Вікторівни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року
о 09.15 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє,
що розгляд справи за позовом Павлової Аліє Діляве-
рівни до Алімова Ремзі Асановича, третя особа, що не
заявляє самостійних вимог: управління служб у справах
дітей департаменту праці та соціальної політики Харків-
ської міської ради, про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів призначено на 21 грудня 2016
року о 9.30 год. у приміщенні Дзержинського районного
суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-
В, кабінет 117 (суддя Наумова С. М.). У разі неявки на
судове засідання відповідача Алімова Ремзі Асановича
справу буде розглянуто за його відсутності на підставі
доказів, наявних у матеріалах справи. 

Суддя С. М. Наумова

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування. Підозрюваний
Анпілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: м. Дніпро, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
Вам необхідно о 10 год. 00 хв. 30.12.2016 з’явитися в каб.
№201А до слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Ан-
дреєва В.А. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т.
0487221885, для ознайомлення з матеріалами спеціаль-
ного досудового розслідування №22015160000000253 від
18.09.2015 за ч. 2 ст. 258-4 КК України. Поважні причини
неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях
138-139 КПК України.

Татарбунарський районний суд Одеської області ви-
кликає в судове засідання на 22 грудня 2016 року об 11
год. 00 хв. як відповідача Шаргородського Юрія Вініамі-
новича, Коноваленка Юрія Михайловича по цивільній
справі №515/1424/16-ц за позовом Тіткової Людмили
Григорівни до Шаргородського Юрія Вініаміновича, Ко-
новаленка Юрія Михайловича про визнання договору
дарування недійсним. 

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

У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І. 

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Волошину Світлану Григорівну, 17.06.1964
р.н., зареєстровану: м. Конотоп, вул. Єсеніна, 64 Сум-
ської області, як відповідачку по цивільній справі 
№ 577/4525/16-ц (2/577/1634/16 р.) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 12 141 грн. 13 коп., яке від-
будеться 13 січня 2017 року о 08 годині 20 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Ко-
нотоп, вул. Садова, 8 Сумської області, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутність відповідачки на підставі зібраних
по справі доказів.

Суддя І.М. Семенюк

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Волосюк Віту Вікторівну, 06.01.1985 р.н., зареєстро-
вану: м. Конотоп, вул. Рябошапки, 8, кв. 9 Сумської області,
як відповідачку по цивільній справі № 577/4521/16-ц
(2/577/1630/16 р.) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 78 882 грн. 03 коп., яке відбудеться 13 січня 2017 року
о 08 годині 10 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сум-
ська область, м. Конотоп , вул. Садова, 8 Сумської області,
кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідачки на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя І.М. Семенюк

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Вінокурова Якова Леонідовича, 18.10.1950 року народ-
ження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Цусимська, буд. 65-а, кв. 45, по цивільній справі 
№ 185/9030/16-ц за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Кредитні ініціативи» до Вінокурова Якова
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 22 грудня 2016 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

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

Суддя В.М. Бондаренко

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як
відповідача Зосіменка Миколу Миколайовича, останнє місце
проживання: м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 39/100, у
судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Яроцької Олени Миколаївни до Зосіменка Миколи Мико-
лайовича, третя особа: Виконавчий комітет Суворовської
районної у м. Херсоні ради про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 06.02.2017 року о 09.00
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, кaб. 303.

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

Суддя С.І. Майдан

Новопсковський районний суд Луганської області
02.10.2015 року ухвалив рішення по цивільній справі
ЄУ № 420/2039/15-ц, яким позовні вимоги ПАТ
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Шаравіна
Андрія Юрійовича, Шаравіної Лейли Гімаятівни про
стягнення заборгованості, задоволені повністю.

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

Суддя О.С. Стеценко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ов-
сієнка Олександра Миколайовича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/4760/16 за позовом Товариства
з додатковою відповідальністю «Експрес Страхування»
до Овсієнка Олександра Миколайовича про відшкоду-
вання шкоди в порядку регресу, у судове засідання на
24 січня 2017 року о 10.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О.І.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними у справі доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.І. Шумейко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Захаренка Володимира Володимиро-
вича, 12.10.1959 року народження, який був зареєс-
трований за адресою: м. Київ, вул. Милославська,
41/15, кв. 37, в судове засідання, призначене на
15.30 год. 06 лютого 2017 року по цивільній справі
за позовом Хашемі Т.А. до Захаренка В.В. про стяг-
нення трьох відсотків річних та інфляційних збитків.
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет
36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Злобіної Катерини Сергіївни
до Злобіна Романа Юрійовича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Центральної районної адміністрації Маріуполь-
ської міської ради Донецької області про надання дозволу
на тимчасовий виїзд за кордон та в’їзд на неконтрольовану
територію Донецької області неповнолітньої дитини без
згоди батька. Відповідач Злобін Р.Ю. викликається до каб.
№ 6 суду на 20 грудня 2016 року на 11 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А.Є.

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр.

Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно викликає Вер-

било Олега Валерійовича у судове засідання на

23.01.2017 року о 12 год. 00 хв. для участі у розгляді

цивільної справи за позовом ПрАТ «СК «АХА Стра-

хування» до Вербило О.В. про відшкодування шкоди,

заподіяної внаслідок ДТП. У разі вашої неявки

справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О.М. Панченко

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Смородінкіна Володимира
Анатолійовича про те, що розгляд цивільної справи за
позовом Кірпель Юлії Григорівни до Смородінкіна Воло-
димира Анатолійовича про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням, від-
будеться о 09 год. 00 хв. 31 січня 2017 року в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду Київської об-
ласті, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мель-
ниченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя А.Я. Волчко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Труфанова Валерія
Олександровича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/1923/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Труфанова
Валерія Олександровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 21 грудня 2016
року о 12.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Бердянським міськрайонним судом Запорізької об-

ласті (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул.

Консульська, 64, каб. № 302) 18 січня 2017 року о 09 го-

дині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за по-

зовом Публічного акціонерного товариства

«Укрсоцбанк» до Смирнова Володимира Володимиро-

вича, Смирнової Валентини Борисівни про солідарне

стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя І.П. Прінь

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Сілінтін Тетяну Олександрівну, 7 квітня 1986 року,
проживаючу: м. Конотоп, вул. Є. Коновальця, 4/20 Сумської
області, як відповідача по цивільній справі № 577/4371/16-ц
(2/577/1571/16 р.) за позовом Виконкому Конотопської мі-
ської ради, який діє в інтересах неповнолітньої Петрухан
Олени Сергіївни до Петрухан Сергія Валентиновича, Сілінтін
Тетяни Олександрівни про позбавлення батьківських прав,
яке відбудеться 21 грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8 Сумської області, кабінет № 1.

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

Суддя І.М. Семенюк

Втрачені наступні документи:

1. Свідоцтво про право власності на квартиру

№ 230 за адресою: вул. Урлівська, 19, серії САВ

№ 279329.

2. Технічний паспорт на вказану квартиру.

3. Диплом про вищу освіту спеціаліста серії МВ 

№ 10011318 з додатком до нього № 2981/03 на ім’я

Капушева Володимира Вікторовича, 

вважати недійсними.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання Коломієць Дмитра Єв-
геновича в справі № 433/2653/16-ц-2/433/1255/16 за по-
зовом Сівцевої Олени Юріївни, інтереси якої представляє
Савін Олег Сергійович до Коломієць Дмитра Євгеновича,
третя особа: Орган опіки та піклування виконавчого ко-
мітету Ізюмської міської ради Харківської області про
позбавлення батьківських прав. Засідання відбудеться
20 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя О.І. Суський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -8  -13       -4    -9
Житомирська -8  -13       -4    -9
Чернігівська -11  -16       -8  -13
Сумська -13  -18     -10  -15
Закарпатська -5  -10       -1    -6
Рівненська -7  -12       -3    -8
Львівська -7  -12       -1    -6
Івано-Франківська -7  -12       -3    -8
Волинська -5  -10       -1    -6
Хмельницька -7  -12       -3    -8
Чернівецька -5  -10       -3    -8
Тернопільська -5  -10       -3    -8
Вінницька -7  -12       -3    -8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -8   -13      -4     -9
Кіровоградська -7   -12      -3     -8
Полтавська -10   -15      -7   -12
Дніпропетровська -8   -13      -5   -10
Одеська -5   -10      -1     -6
Миколаївська -5   -10      -3     -8
Херсонська -5   -10      -3     -8
Запорізька -7   -12      -4     -9
Харківська -13   -18    -10   -15
Донецька -10   -15      -7   -12
Луганська -13   -18    -10   -15
Крим -3      -8      -3     -8
Київ -10   -12      -5     -7

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Про героїчні вчинки
бійці розкажуть
школярам

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ВИХОВАННЯ. На Вінниччині громадська організація «ВА Асоціація
ветеранів, інвалідів війни та волонтерів АТО» започаткувала проект
«Дякуємо, що патріоти».  У межах проекту   відбуваються зустрічі зі
старшокласниками. Так, ліцей №7 обласного центру запросив воїнів
— учасників антитерористичної операції  з числа своїх випускників,
батьків учнів та учителів  на захід «Листи обпалені війною», органі-
зований школярами. Під час спілкування несподіваним дарунком від
одного з учасників АТО, випускника ліцею, а нині начальника відділу
допомоги учасникам АТО департаменту соціальної та молодіжної по-
літики облдержадміністрації Андрія Грачова стало вручення закладу
трьох пневматичних гвинтівок та п’яти тисяч набоїв до них. За сло-
вами директора ліцею Олександра Сухомовського, учні їх викорис-
товуватимуть  під час уроків «Захист Вітчизни».

Зі слів Андрія Грачова, учасники громадської організації  мають на
меті побувати у всіх школах районних центрів області, провести бе-
сіди зі школярами щодо поширення інформації про героїчні вчинки
воїнів — учасників АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний
внесок у зміцнення обороноздатності України. Для цього підготовле-
но команду  учасників АТО і волонтерів, які безпосередньо брали
участь у бойових діях.

На Луганщині працюють
пункти обігріву 

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

СЕЗОННЕ. В області  цілодобово  здійснюють моніторинг по-
точної ситуації, організовано пункти обігріву та надання невід-
кладної медичної допомоги. Послугами  таких пунктів вже скорис-
талися понад дві тисячі осіб,  зазначає  начальник управління Дер-
жавної служби  з надзвичайних ситуацій в Луганській області Ігор
Савельєв.

За його словами,  розроблено плани реагування на виникнення
надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення населених
пунктів регіону. У разі ускладнення  ситуації до роботи залучати-
муть штаби та комісії, які діють у містах і районах.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ДОБРОЧИННІСТЬ. Біля гре-
ко-католицького собору Св. Со-
фії в італійській столиці українці
організували передріздвяний
ярмарок, виторг від якого пере-
рахують на допомогу україн-
ським воїнам, дітям загиблих
бійців, на підтримку науково-
практичного центру нейрореабі-
літації «НОДУС» на Київщині.
Вперше такий доброчинний за-
хід тут відбувся торік. Нинішньо-
го грудня теж кожен з його учас-
ників готувався якнайретельні-
ше, щоб представити вироби,
зроблені власноруч. Волонтер
Олеся Чікель, сім’я якої живе в
селищі Шкло, що в Яворівсько-
му районі на Львівщині, виріши-
ла  цього разу показати свою
майстерність кухаря та запро-
понувати випічку. І не будь-яку,
а знаменитий яворівський пиріг

із картоплею та гречкою зі
шкварками, яким смакувала з
дитинства.

Перед тим у соцмережах про-
вела активну його промоцію: ін-
формувала-розповідала, який
універсальний цей яворівський
пиріг. Його можна їсти з бор-
щем, і супом, розсолом, гриб-
ною та м’ясною мачанкою (соу-
сом), із кисляком, сметаною і
навіть замість хліба. А ще цей
печений виріб добре смакує з
оселедцем і драглями… Зреш-
тою, усіх страв, мабуть, не пе-
релічити. На Яворівщині пиріг —
постійний атрибут галицької
кухні на будь-якому святкуванні,
урочистостях. Більше того, цьо-
горічного червня в Яворові
вперше організували на його
честь фестиваль. «У нас ка-
жуть: «Усе було, а от пирога —
ні». Бо й справді, як немає пиро-
га на столі, то й свято не свято. І
такий він смачний, добрий той

пиріг, що його справедливо ве-
личають «королем столу». Люб-
лять їсти його й малі, й дорослі,
і в будень, і в свята», — з насна-
гою каже пані Олеся.

Олеся Чікель напекла рум’я -
них, запашних яворівських пи-
рогів, та й пішла ярмаркувати.
Смакували й українці, й римля-
ни інших національностей. Мо-
вить, яворівський пиріг пішов
нарозхват. Допомагали пані
Олесі в «пироговій» справі Оль-
га Гусак, яка, до слова, теж з
Яворівщини, із села Воля-Ста-
рицька, Леся Сущик, Ніна Оче-
ретяна. За зібрані кошти волон-
терки придбають протигрипозні
препарати для бійців батальйо-
нів «Донбас — Україна» та «Ки-
ївська Русь». 

Олеся Чікель — член Конгре-
су українців в Італії. Разом з ін-
шими представниками цієї асо-
ціації допомагає українським
воїнам, внутрішньо переміще-

ним особам, родинам загиблих
учасників АТО. Свого часу пані
Олеся вчителювала в Шклів-
ській середній школі, була за-
ступником директора з вихов-
ної роботи. Але змушена була
податися на заробітки за кор-
дон. Уже шістнадцять літ мину-
ло відтоді. Щойно російський
агресор разом зі своїми попліч-
никами — терористами й сепа-
ратистами — на українській
землі розпочав війну, стала під-
тримувати, як могла, наших вої-
нів. Її сина призвали до армій-
ських лав під час першої хвилі
мобілізації, був командиром
взводу. Та допомагала матір не
лише синові, а і його побрати-
мам. Особисто взяла під опіку
воїна-сироту з Краматорська.
Разом із друзями придбала для
сина та його підопічних обмун-
дирування, надсилала пакунки
із солодощами, іншими продук-
тами. 

Пиріг з’їли римляни, а гроші витратять в Україні

СКРИПКА ГРАЄ — РІЗДВО ЗАКЛИКАЄ. У Націо-
нальному музеї імені Андрея Шептицького у Львові
представили виставку «Гуцульське Різдво». Це понад
п’ятсот експонатів з фондів музею і приватних колек-
цій, які розповідають про традицію святкування Хрис-
тового народження на Гуцульщині, що охоплює частко-
во Івано-Франківську, Чернівецьку і Закарпатську об-
ласті. 

«Різдво», «Ґазда», «Коляда», «Ґаздиня», «Йордан»
— тематичні експозиції унікальної виставки знайом-
лять із гончарством гуцулів, різьбленням, мосяжниц-
твом, обробленням шкіри, іконою на склі. Представле-
но народні строї гуцулів та гуцулок, музичні інструмен-
ти. Можна ознайомитись із традицією коляди, ритуаль-
ними танцями тощо.

«На 70% виставка наповнена експонатами з фондів
Національного музею. Ми всі твори об’єднали в Різ-
дво, це святкова тематика. Представлено найкращі
речі. Бо гуцули виставляли на Різдво найгарніший по-
суд, гідно приймали колядників, вбирали найкращий
одяг. Тут і кахлі керамічні — це здебільшого ХІХ сто-
ліття, є деякі зразки і середини ХХ століття. Є меблі,
одяг, ткацтво», — розповіла журналістам укладач вис-
тавки, мистецтвознавець Любава Собуцька.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ І ПЕРСПЕКТИВА.
Наступний з’їзд Всесвітньої бок-
серської ради може відбутися в
українській столиці. Про це Київ-
ський міський голова Віталій
Кличко заявив на 54-му з’їзді ор-
ганізації, який відбувся у США. 

Він повідомив, що під час пе-
ремовин із президентом WBC
Маурісіо Сулейманом озвучив
таку пропозицію. «Ми поперед-
ньо домовилися, це може стати-
ся в серпні наступного року. І
сподіваюся, незабаром буде ух-
валене позитивне рішення на ко-
ристь Києва», —  поінформував
Віталій Кличко. 

Виступаючи на відкритті фо-
руму, участь у якому взяли ле-
генди спорту Евандер Холіфілд,
Леннокс Льюїс, Ларрі Холмс, Ху-
ліо Сесар Чавес, Рой Джонс, На-
сім Хамед, Ріддік Боу та інші, Ві-
талій  Кличко говорив про прес-
тиж України і залучення до сто-
лиці якомога більшої кількості
міжнародних подій та відомих
людей. 

Звісно, найвидатнішим чемпіо-
ном, за версією Всесвітньої бок-
серської ради, був і є легендар-
ний Мухаммед Алі. У різні часи
чемпіонами, за версією WBC, та-
кож були Майк Тайсон, Леннокс
Льюїс, Евандер Холіфілд, Віталій
Кличко.

Тож на з’їзді Всесвітня боксер-
ська рада оголосила українця Ві-

талія Кличка «вічним» чемпіоном
світу в суперважкій вазі за своєю
версією.

«Немає нічого неможливого.
Я народився в Радянському
Союзі, великій країні, де профе-
сійний бокс був заборонений. У
1986 році я побачив, як Майк
Тайсон став наймолодшим чем-
піоном світу у важкій вазі, і ска-

зав друзям: «Знаєте, хлопці?
Одного разу я битимуся із су-
перниками на зразок цього. Я
стану чемпіоном світу у важкій
вазі.

І я все-таки підняв над собою
цей зелений пояс, який раніше
належав Тайсону й Мухаммеду
Алі», — цитує Віталія офіційний
сайт фан-клубу братів Кличків.

До когорти «вічних» чемпіонів додалося

Легенди світового боксу готові зібратися в Києві

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ki

ev
.k

lic
hk

o.
or

g

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н


