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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 15 грудня 2016 року
USD 2630.7416   EUR 2800.1614      RUB 4.3263     /    AU 305757.94      AG 4501.20      PT 245711.27     PD 192833.36

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

Указ Президента України 
«Про заходи, спрямовані 
на забезпечення 
додержання прав осіб 
з інвалідністю»

ЦИФРА ДНЯ

Євродепутати
наблизили 
безвізовий режим 

ГЕОПОЛІТИКА. Європарламент нарешті схвалив резолюцію
щодо оновленого механізму призупинення безвізового режиму
ЄС із третіми країнами. У ній є пункт про те, що гальмування про-
гресивних перетворень у країні може призвести до тимчасового
скасування безвізового режиму. В документі зазначено, що Єв-
рокомісія відстежуватиме дотримання критеріїв візової лібералі-
зації і принаймні раз на рік звітуватиме перед Європарламентом
та Радою ЄС про його результати. Тож Україна істотно наблизи-
лася до отримання такого омріяного безвізового режиму. 

Ініціювати  тимчасове його скасування можуть країни-члени
ЄС або Єврокомісія. Це може бути зроблено, коли значно зросте
кількість громадян, яким відмовлено у в’їзді до Шенгенської зони
або які порушують режим перебування в ЄС. Візи може бути від-
новлено і в разі загрози громадському порядку або внутрішній
безпеці країнам ЄС із боку громадян третіх країн.

Єврокомісія має місяць, щоб ухвалити рішення про призупи-
нення безвізового режиму терміном на дев’ять місяців. Це рішен-
ня набуватиме чинності автоматично. 

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:
«Області, які мають 

провідні позиції 
в децентралізації,

будуть лідерами
економічного

зростання в Україні».
Прем’єр-міністр про взаємозв’язок і взаємовплив 
усіх започаткованих урядом і Президентом змін

5

6
ЕКСКЛЮЗИВ

Використання поліграфа,
стверджує поліграфолог-
практик Олександр Мотлях,
слід урегулювати 
на законодавчому рівні

Здоров’я в гаманці

АКТУАЛЬНО. Закупівля ліків через міжнародні організації
повноцінно починає працювати лише тепер
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335,2 тисячі тонн
цукру експортувала Україна за 11 місяців
2016 року, що втричі більше, ніж за весь

минулий рік

Касовий апарат: купувати чи зачекати
ПРОПОЗИЦІЇ. Як експерти ставляться до поновлення ідеї обов’язкового застосування
реєстраторів розрахункових операцій усіма підприємцями?   

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

Бізнес, в основному великий,
знову починає порушувати

перед владою питання поступо-
вого запровадження реєстраторів
розрахункових операцій (РРО),

або простіше — касових апаратів,
а також складсько-бухгалтер-
ського обліку всіма підприємця-
ми, незалежно від річного
грошового обігу. Аргументує він
свої пропозиції зростанням обся-
гів тіньової торгівлі в Україні, а
тут — і нелегальні продажі та

збитки легальних підприємців, і
зарплата в конвертах. До речі, ін-
ша пропозиція — стовідсоткове
перерахування заробленого на
банківську картку працівника. 

Звісно, недоплата і несплата
податків державі — це самі міну-
си: недофінансування бюджетних

сфер, дефіцит Пенсійного фонду
з усіма наслідками для людей, які
стоять за ними. «УК» вирішив
дізнатися, чи змінилося за рік
ставлення експертів до «касової»
ініціативи. Запитав і про стимули
для переведення зарплат у безго-
тівкову форму. 

Нагадаємо, у 2016 році РРО
дозволили не застосовувати ли-
ше фізособам-підприємцям
(платникам єдиного
податку незалежно від
груп), оборот яких не
перевищує мільйона
гривень. 4
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за
№ 357/12077/16-ц 2/357/4491/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Самбор-
ського Ігоря Павловича про стягнення боргу викликає до суду Самборського Ігоря
Павловича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: бульвар Олександрій-
ський (бульвар 50-річчя Перемоги), військова частина А2167, м. Біла Церква Ки-
ївської області.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська
область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 1, суддя
Дмитренко А. М.

В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто без його участі.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до Сосє-
дової Лідії Григорівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Сосєдова Лідія Григорівна викликається до каб. № 18 суду
на 19 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута у її відсутність за
наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Втрачену довідку про взяття
на облік юридичної особи, 

серії ФЛ номер 581 від Національ-
ної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, що була 

надана Товариству з обмеженою
відповідальністю «ЮНІОН АВТО

ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39376512),
вважати недійсною.

Втрачені документи 

на човен «Крим» 

під номером УОВ-0527-Кпм, 

виданий на ім’я 

Москвічова 

Сергія Андрійовича, 

вважати недійсними. 

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 56СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 21 грудня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 8 800,000 т,
ресурс грудня 2016 р. — січня 2017 року. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція №
1: 40 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 600 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 16 568,72
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-
87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 85 лотів, обсяг
1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 3 400 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 16 553,68 грн. в
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 75
лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 3000 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  16 606,92
грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та га-
зового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 800 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну – 16 513,46 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 22.12.2016 р.- 18.01.2017 р.  За результатами аук-
ціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється
у грудні 2016 року – січні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по на-
ливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості
заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком
копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу по-
купця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується
20.12.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ
37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці по-
винні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та прове-
дення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за
місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77.
е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних
днів.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розгля-
дається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Адахмаєва Юрія Адамовича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Адахмаєв Юрій Адамович викликається
до каб. № 18 суду на 19 грудня 2016 року о 08 годині
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 відсутність за наявними
доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Тохтенкову Олександру Олексан-

дровичу, 09.10.1979 р.н., який зареєстрований за ад-
ресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро,
вул. Бехтерева, буд. 1, кв. 1, на підставі ст. ст. 133, 135,
136 КПК України, Вам необхідно з’явитися 19 грудня
2016 року в період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00
хв. до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка
Станіслава Сергійовича, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.
33, для ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження, а також вручення обвинувального акта
та реєстру матеріалів досудового розслідування у кри-
мінальному провадженні № 22016050000000031, за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 410 КК України, в
якості підозрюваного.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваній Астаховій Світлані Володимирівні,

08.11.1960 р.н., яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43,
на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно 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 Соловйова В. В., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-
А, для проведення слідчих дій за Вашою участю у
кримінальному провадженні №12014050380001017 за
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційного банку «ПриватБанк» до Фролова
Олексія Михайловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач Фролов Олексій Михайлович викликається
до каб. № 18 суду на 19 грудня 2016 року о 09 годині 15
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 відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69), у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, у судове
засідання, яке відбудеться 22 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського 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 належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4601/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Давидова Олександра
Валентиновича, Фабричного Костянтина Олександровича про стягнення за-
боргованості. Відповідачі: Давидов Олександр Валентинович, останнє відоме
місце мешкання якого: м. Горлівка, вул. Дубиніна, будинок 9, квартира 45,
та Фабричний Костянтин Олександрович, останнє відоме місце мешкання
якого: м. Горлівка, вул. Дубиніна, будинок 9, квартира 52, викликаються до
суду на 6 січня 2017 року о 13 годині 10 хвилин для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньою відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів по справі № 409/2725/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Чалого Андрія Васильовича, Ніколенка Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.12.2016 року о 14.00 год. (резервна дата
18.01.2017 року о 14.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Чалий Андрій Васильович, адреса: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Набережна, буд. 28, та відповідач Ніколенко Олек-
сандр Олександрович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, пр. Сквозний,
буд. 17.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Броварський міськрайонний суд Київської
області викликає Куценка Романа Івановича,
05.03.1984 р.н., як відповідача у справі за по-
зовом Куценко Світлани Іванівни до Куценка
Романа Івановича про поділ майна, яке при-
значене на 22 грудня 2016 р. о 09 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 
№ 309.

В разі вашої неявки справу буде розгля-
нуто за наявними в ній матеріалами.

Суддя Т. В. Селезньова

Суворовський районний суд м. Одеси ви-
кликає як відповідача Стребницького Івана
Григоровича за позовом ПАТ «ПриватБанк»
до Стребницького Івана Григоровича про
стягнення кредитної заборгованості. Судове
засідання відбудеться 23.12.2016 р. о 12 год.
00 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судових
засідань № 8. У разі неявки Стребницького
Івана Григоровича судове засідання буде
проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва під 
головуванням судді Гречаної С. І. здійснюється спеціальне судове
провадження № 490/6728/16-к у кримінальному провадженні 
№ 22014150000000119 за обвинуваченням Якуніна Микити Юрійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 110 КК України.

У підготовче судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Цен-
трального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв,
вул. Декабристів, 41/12, каб. 9 (засоби зв’язку 0512-58-82-44,
80636963998), призначене на 10 год. 00 хв. 20 грудня 2016 р., ви-
кликається обвинувачений Якунін Микита Юрійович, 23.11.1984 року
народження, громадянин Російської Федерації, останнє відоме місце
проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Лазурна, б. 10-В, кв. 91.

Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі наявності поважних при-
чин, через які обвинувачений може не з’явитися в підготовче судове
засідання, зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможли-
вість з’явлення.

Червоноармійський районний суд Житомирської області викликає
Ясінецького Франца Івановича, останнє відоме місце проживання:
вул. Долішня, 40, с. Плотича Козівського району Тернопільської об-
ласті, як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом
сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю
«ПРОМІНЬ» до приватного підприємства «ЛІБОС», Ясінецького
Франца Івановича, треті особи: Малинська районна державна адмі-
ністрація Житомирської області, відділ Держгеокадастру у Червоно-
армійському районі Житомирської області, про визнання договору
оренди земельної ділянки недійсним.

Розгляд справи відбудеться 20 грудня 2016 року об 11 годині 30
хвилин у приміщенні Червоноармійського райсуду Житомирської об-
ласті за адресою: смт Пулини, вул. Шевченка, 116, Житомирська об-
ласть.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розгля-
нута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. В. Гуц

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, викликає на 23.01.2017 року о 10 год. 00 хв. як від-
повідача Удовиченка Богдана Віталійовича за позовом Килинич Ірини
Миколаївни до Удовиченка Богдана Віталійовича про стягнення мате-
ріальних збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок ДТП.

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

Суддя Рибак М. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Амера Абдулу Хассана,
13.07.1982 р.н., місце реєстрації якого по м. Києву та Київській області
не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Севас-
топольська, 17, кв. 31, як відповідача по цивільній справі за позовом
Мороз Олени Володимирівни до Амера Абдули Хассана про розірвання
шлюбу, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 15
год. 00 хв. 11 січня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення  відповідач  Амер Абдул Хас-
сан вважається повідомлений про час та місце розгляду справи.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Абдул
Халім, 1968 року народження, в судове засідання, призначене на 15.00
год. 12 січня 2017 року по цивільній справі за позовом Кулічевської Н. Б.
до Абдул Халім про розірвання шлюбу. Адреса суду: м. Київ, 
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Клочко І. В.

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
на електронних торговельних майданчиках:

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА» 
Номер лота: №№572-582 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: https://uace.com.ua/ 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: З 10:00 до 13:00 
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» 
Номер лота: №№298-303 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: https://umstrade.com.ua/ 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 

ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» 
Номер лота: Q3873882426b975 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 24 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/ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ», (ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») 
Номер лота: №№7439-7444 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, нежитлова 
Місце проведення аукціону: https://www.aukzion.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: 11:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 

ТОВАРНА БІРЖА «ПОЛОНЕКС» 
Номер лота: №№1-13 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, нежитлова, земельні ділянки 
Місце проведення аукціону: www.polonex.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 

ТОВАРНА БІРЖА «КМФБ» 
Номер лота: №№2212493-2212510 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, нежитлова, земельні ділянки 
Місце проведення аукціону: te.tbkmfb.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: 11:00 до 15:00 
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 

ТОВАРНА БІРЖА «АЛЬЯНС» 
Номер лота: №№7885-7891 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова. 
Місце проведення аукціону: https://tb-alyans.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р. 
Час проведення аукціону: 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 

ТОВАРНА БІРЖА «АЛЬЯНС» 
Номер лота: №№7892-7901 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, нежитлова 
Місце проведення аукціону: https://tb-alyans.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 січня 2017 р 
Час проведення аукціону: 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
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оголошення
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На посади:
- головний тренер штатної команди національної

збірної команди України з пауерліфтингу.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду го-

ловного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за сту-

пенем бакалавра або магістра та спеціальністю від-
повідної галузі знань;

- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду

спорту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, Програма підго-

товки національної збірної команди України з пауер-
ліфтингу до Всесвітніх ігор з неолімпійських видів
спорту, План підготовки національної збірної ко-
манди України з пауерліфтингу до Всесвітніх ігор з
неолімпійських видів спорту, чемпіонатів світу та Єв-
ропи приймаються протягом 30 календарних днів з
дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Ес-
планадна, 42. Телефон для довідок: 287-35-76.

Біловодський районний суд Луганської обл. ви-
кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 21.12.16 року
15.00 - Підоненко Сергій Анатолійович
на 25.01.17 року
15.00 - Шумченко Віталій Володимирович
15.30 - Сапунов Вадим Володимирович
16.00 - Лисенко Олена Юріївна — позивач ПАТ

«АКЦЕНТБАНК»
16.30 - Колесніков Сергій Олександрович

Суддя Карягіна В. А.
на 22.12.16 року
08.00 - Дударов Олексій Валерійович

Суддя Булгакова Г. М.
Попаснянський районний суд Луганської обл. ви-

кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 20.12.2016 
08.00 - Сіліванова Ірина Анатоліївна

Суддя Архіпенко А. В.
У разі неявки відповідачів у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Жуковського Олександра Мико-
лайовича (Луганська область, м. Кадіївка, вул. Стаханова,
14/63) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№428/9684/16-ц за позовом Жуковської Яни Ігорівни до
Жуковського Олександра Миколайовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 21 грудня 2016 року о 08 годині
20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Барабаша Володимира Олексійо-
вича в судове засідання з розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 26.12.2016 року о 08 годині 15
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Д. Б. Баронін

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Петросяна Мгера Димитровича по цивільній
справі № 425/3096/16-ц; 2/425/812/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Петросяна
Мгера Димитровича про стягнення заборгованості, в су-
дове засідання, яке відбудеться 27 грудня 2016 року о 08
год. 20 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача в судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК
України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру,
34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійс-
ненні судового провадження, викликає як обвинуваченого
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження,
який зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425\2550\16-к, 1-кп\425\277\16,
на підставі обвинувального акту відносно Цибенка Р.Є. за 
ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 
ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 21
грудня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Суддя В. В. Козюменська

Оратівський районний суд Вінницької області викликає в су-
дове засідання відповідача Середу Руслана Миколайовича, ос-
тання відома адреса проживання: с. Чагів Оратівського району
Вінницької області, у цивільній справі за позовною заявою При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Ук-
раїна» в інтересах якого звернулося Товариство з додатковою
відповідальністю «Інтер-Ріск Україна» до Середи Руслана Мико-
лайовича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди (в порядку регресу).

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 20.12.2016 року.
Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Вінницької об-
ласті; тел. (04330) 2-12-59. Явка до суду обов’язкова. У разі не-
явки, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися без вашої участі.

Суддя Слісарчук О. М.

Новокаховський міський суд Херсонської області ви-
кликає Гундер Ксенію Сергіївну як відповідачку по цивіль-
ній справі 661/3271/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Гундер Ксе-
нії Сергіївни про стягнення заборгованості, яка призначена
на 19 грудня 2016 року о 16 годині 30 хвилин та відбу-
деться в приміщенні Новокаховського міського суду 
Херсонської області за адресою: 74900, Херсонська об-
ласть, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1а.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи
і у випадку неявки відповідачки справа буде розглянута в
її відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. В. Матвєєва

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Щирова Олександра Олександровича,
16.04.1984 року народження, зареєстрований за адресою:
Луганська область, м. Золоте, вул. Видна, 12, у судове за-
сідання по цивільній справі № 423/2935/16-ц за позовом
Шляхецької Тетяни Володимирівни до Щирова Олександра
Олександровича про розподіл спільного майна подружжя,
яке відбудеться 27.12.2016 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6. Резервна дата судового засідання
10.01.2017 року o 09 год. 30 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Мазур М. В.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
відповідачів Дмитрієва Анатолія Олексійовича, 27.09.1954 року
народження, зареєстрований за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, с. Борщувате, вул. Тюленіна, 18, та Дмит-
рієву Юлію Миколаївну, 22.07.1955 року народження, зареєс-
трована за адресою: Луганська область, Попаснянський район,
с. Борщувате, вул. Тюленіна, 18, у судове засідання по цивільній
справі № 423/3089/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Дмит-
рієва Анатолія Олексійовича та Дмитрієвої Юлії Миколаївни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 23.12.2016 року о 08
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки, або
якщо такі причини суд визнає неповажними, справа буде вирі-
шена на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Мазур М. В.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-
кій області викликає Ісаченка Дениса Геннадійовича,
05.08.1985 року народження, проживаючого за ад-
ресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Вільямса,
буд. 56, кв. 12, для повідомлення про підозру та на-
дання доступу для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження №22014080000000086, за
підозрою у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни, на 09 год. 00 хв. 19.12.2016 та 20.12.2016 року
до кабінету №102 слідчого відділу УСБУ в Запорізь-
кій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, буд. 62.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Карапєєва Івана Вікторовича, що 19 грудня
2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12, буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Карапєєва Івана Вікторовича про стягнення заборгова-
ності.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Карапєєв Іван Вікторович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/7829/16-ц за позовом Новицької Тетяни Валенти-
нівни до Новицького Федора Никифоровича про ви-
знання права власності на нерухоме майно.

Розгляд справи призначено на 20.12.2016 року 
о 14.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Новицького Федора Ни-
кифоровича.

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

Малиновський районний суд м. Одеси викликає

Ільіну Ганну Павлівну, 05.05.1981 року народження,

як відповідачку на 23.12.2016 року о 10 годині 50

хвилин у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк» до Ільіної Ганни Павлівни про стягнення за-

боргованості. Адреса суду: м. Одеса, вул. В. Стуса,

буд. 1а, каб. №214.

Суддя Михайлюк О. А.

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідачку Папян Анжелу Варужанівну, останнє
відоме місце проживання: м. Херсон, пров. Ладичука, 35,
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Папян Анжели
Варужанівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 21.12.2016
року о 10.10 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута в його відсутність за наявними в ній до-
казами.

Суддя С. І. Майдан

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Беринич Світлану Олексіївну в судове
засідання, яке відбудеться 21 грудня 2016 року о
14.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/696/16-ц за позовом Органу опіки та піклу-
вання виконавчого комітету Новокаховської міської
ради Херсонської області до Беринич Світлани Олек-
сіївни про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

Суддя Посунько Г. А.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Посного Артема Олеговича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Вінниця, вул.
Фрунзе, 43/30, в судове засідання, яке відбудеться
21 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. під головуван-
ням судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського,
17, м. Вінниця) у цивільній справі № 127/22768/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Посного Ар-
тема Олеговича про стягнення заборгованості, у ви-
падку неявки в судове засідання, справа буде
розглянута без участі відповідача.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає

Мельниченко Інну Іванівну, 03.11.1964 року народ-

ження, як відповідачку на 23.12.2016 року об 11 го-

дині 00 хвилин у цивільній справі за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до Мельниченко Інни Іванівни про

стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Одеса,

вул. В. Стуса, буд. 1а, каб. №214.

Суддя Михайлюк О. А.

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засі-
дання як відповідачів по справі за позовом ПАТ «Дельта банк» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 22.12.2016 року о 14.00:

Батіщев Євген Олександрович, 11.04.1979 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ;

Бондаренко Валерій Миколайович, 06.11.1972 р.н., останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування) - Луганська обл., с. Ясенівське;

Бондаренко Тетяна Вікторівна, 25.06.1973 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування) - Луганська обл., с. Ясенівське.

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

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

Суддя Г. В. Булгакова

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 09.08.2016
року прийнято до провадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань за № 42015130000000112 від-
носно Макушенка Романа Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 365 ч. 2 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Макушенко Роман Володими-
рович у підготовче судове засідання, яке перенесено на 22 грудня 2016 року
о 10.00 годині та відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважається повідомле-
ним про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться

кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Мико-
лайовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обви-
нувачений Скорбенко Д.М. зареєстрований та проживає за адресою: м. Харків,
проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв.103.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний суд Лу-
ганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в судове засідання,
яке відбудеться 27.12.2016 року о 10.00 у залі судових засідань Троїцького рай-
онного суду Луганської області за адресою: смт Троїцьке, вул. 1-го Травня , 5а,
Троїцького району, Луганської області.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Ляшенко
М. А., суддів Суського О. І., Крівоклякіної Н. В.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів
в судове засідання на 22 грудня 2016 року а саме:

Пальчак Леоніда Івановича, на 14.45 годину;
Дроняк Дмитра Івановича, на 12.00 годину;
Земляченко Марину Іванівну, на 14.30 годину;
Беньямінова Петра Павловича, на 15 годину;
Кривошлик Олексія Миколайовича, на 14.15 годину;
Богуславську Людмилу Михайлівну, на 12.30 годину

за позовами Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» про стягнення заборгованості, в залі судових засідань Сватівського рай-
онного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

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

С.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/7277/16-к сто-
совно Чумаченка Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чумаченко О.С. зареєстрований за адресою:
м. Луганськ, вул. 30 років Перемоги, буд. 1, кв. 4.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Чумаченка Олександра Сергійовича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 29 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. в залі
Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Юр-
ченко С. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться

кримінальне провадження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Валентини Гри-
горівни, 13.12.1949 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Ук-
раїни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна зареєстрована за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Ткаченко Валентину Григорівну, у підготовче судове
засідання, яке розглядається в порядку спеціального судового провадження та
відбудеться 23 грудня 2016 року на 12.00 годину в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Поло-
винки В. О., суддів Реки А. С., Юрченко С. О.

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

Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/4983/16-к стосовно Русакова Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Русаков О. А. зареєс-
трований за адресою: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, б. 132, кв. 165.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Русакова Олексія Анатолійовича у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. в
залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Реки А. С.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинувачених Леміша Богдана
Сергійовича, 18.02.1993 року народження, що мешкає за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Кірова, 10-б/56, та Лисицького Віталія Вікторовича, 12.04.1990 року народження,
що мешкає за адресою: Луганська область, Марківський район, с. Курячівка, пров. Садовий,
4Б, щодо яких здійснюється спеціальне судове провадження, в судове засідання у кримі-
нальному провадженні №423/1750/16-к по обвинуваченню Леміша Б. С. та Лисицького В. В.
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,
ч. 1 ст.437 КК України, яке відбудеться 23 грудня 2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. У випадку неявки справу
буде розглянуто за відсутності обвинувачених.

Крім того, суд повідомляє, що прокурор надав суду обвинувальний акт, змінений у по-
рядку ст. 338 КПК України, який було вручено захисникам обвинувачених. Суд роз’яснює Ле-
мішу Б. С. і Лисицькому В. В., що вони будуть захищатися від нового обвинувачення у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437
КК України.

Суддя М. В. Мазур

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

С.О. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/7278/16-к стосовно
Айрапетян Лариси Леонідівни, 21.02.1970 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачена Айрапетян Л.Л. зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі
Барбюса, буд. 18-а, кв. 10.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Айрапетян Ларису Леонідівну у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 29 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Юр-
ченко С. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.
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Запрошення до участі у торгах № NCB-A1
УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Назва договору: Забезпечення комп’ютерним обладнанням центрів со-

ціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» в місті Харків
Код закупівлі: NCB-A1
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та роз-

витку (далі – МБРР) позику на цілі реалізації проекту «Модернізація сис-
теми соціальної підтримки населення України» та має намір використати
частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо за-
безпечення комп’ютерним обладнанням центрів соціальних послуг у фор-
маті «Прозорий офіс» в місті Харків.

2. Міністерство соціальної політики України запрошує учасників торгів,
які відповідають умовам торгів, надавати у запечатаному вигляді пропозиції
конкурсних торгів щодо забезпечення комп’ютерним обладнанням центрів
соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» в місті Харків.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
- досвід з постачання аналогічних товарів з січня 2012 року або раніше;
- успішне завершення щонайменше 2 (двох) контрактів на суму не

менше 7,5 (сім цілих п'ять десятих) млн грн кожного на постачання, вста-
новлення та технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, які були
успішно завершені учасником торгів за останні 5 (п’ять) років.

Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних кон-

курсних торгів, визначеними у посібнику «Керівництво із закупівель това-
рів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового банку за
позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому у січні
2011 року, переглянутому у липні 2014 року (далі — Керівництво із заку-
півель); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними відповідно
до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники торгів
мають звернути увагу на пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупівель, в яких
визначається політика Світового банку щодо конфлікту інтересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інфор-
мацію та ознайомитись із документацією конкурсних торгів за адресою (1)
в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний
пакет документації конкурсних торгів українською мовою після подання
письмової заявки за вказаною нижче адресою (1) і оплати збору, який не
повертається, в розмірі 100 (сто) гривень, без ПДВ. Форма оплати – без-
готівковий розрахунок. Документацію можна одержати або за адресою (1)
при наявності відповідного листа-доручення на представника учасника тор-
гів та копії платіжного документа або кур’єрською поштою за умови, що
ця послуга буде оплачена учасником торгів безпосередньо відповідному
поштовому агенту, на адресу, яка зазначена в письмовій заявці, поданій
учасником торгів разом з копією платіжного доручення.

Платіж потрібно здійснити прямим переказом на гривневий рахунок:
Державна казначейська служба України, МФО 820172
Рахунок № 37114018004117
Одержувач: Міністерство соціальної політики України
Код ЄДРПОУ: 37567866
Призначення платежу: «Оплата за документацію конкурсних торгів за

закупівлею № NCB-A1»
Усі банківські збори щодо переказу відносяться на рахунок учасника тор-

гів.
6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не

пізніше 31 січня 2017 року о 15:00 за місцевим часом. Проведення торгів у
електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані після зазначе-
ного терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів будуть від-
криті публічно у присутності представників учасників торгів, які виявлять
бажання бути присутніми, за адресою (2) 31 січня 2017 року о 15:15 за міс-
цевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гарантією
пропозиції конкурсних торгів на суму 290 000 (двісті дев'яносто тисяч) гри-
вень або на еквівалентну суму у валюті пропозиції по обмінному курсу На-
ціонального банку України (www.bank.gov.ua) станом на 14 (чотирнадцятий)
день до кінцевого терміну подання пропозиції.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта з

питань закупівель проекту
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління проекту, поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 287-47-38, + 38 (044) 289-74-03
Ел. пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua обов’язково копія на 

nproskurin@mlsp.gov.ua, bakal@mlsp.gov.ua, pavlenkoy@mlsp.gov.ua та
lazebna@mlsp.gov.ua

Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Поверх 19, кімната 1907

Запрошення до участі у торгах № NCB-A2
УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення Ук-

раїни»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Назва договору: Забезпечення меблями центрів соціальних послуг у

форматі «Прозорий офіс» в місті Харків
Код закупівлі: NCB-A2
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та роз-

витку (далі – МБРР) позику на цілі реалізації проекту «Модернізація сис-
теми соціальної підтримки населення України» та має намір використати
частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо
забезпечення меблями центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий
офіс» в місті Харків.

2. Міністерство соціальної політики України запрошує учасників тор-
гів, які відповідають умовам торгів, надавати у запечатаному вигляді
пропозиції конкурсних торгів щодо забезпечення меблями центрів со-
ціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» в місті Харків.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
- досвід з постачання аналогічних товарів з січня 2012 року або ра-

ніше;
- успішне завершення щонайменше 2 (двох) контрактів на суму не

менше 3,5 (три цілих п'ять десятих) млн грн кожного на постачання та
монтаж меблів, які були успішно завершені учасником торгів за останні
5 (п’ять) років.

Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних кон-

курсних торгів, визначеними у посібнику «Керівництво із закупівель то-
варів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового
банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому
у січні 2011 року, переглянутому у липні 2014 року (далі — Керівництво
із закупівель); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними від-
повідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники
торгів мають звернути увагу на пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупі-
вель, в яких визначається політика Світового банку щодо конфлікту ін-
тересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову ін-
формацію та ознайомитись із документацією конкурсних торгів за ад-
ресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний
пакет документації конкурсних торгів українською мовою після подання
письмової заявки за вказаною нижче адресою (1) і оплати збору, який
не повертається, в розмірі 100 (сто) гривень, без ПДВ. Форма оплати –
безготівковий розрахунок. Документацію можна одержати або за адре-
сою (1) при наявності відповідного листа-доручення на представника
учасника торгів та копії платіжного документа або кур’єрською поштою
за умови, що ця послуга буде оплачена учасником торгів безпосередньо
відповідному поштовому агенту, на адресу, яка зазначена в письмовій
заявці, поданій учасником торгів разом з копією платіжного доручення.

Платіж потрібно здійснити прямим переказом на гривневий рахунок:
Державна казначейська служба України, МФО 820172
Рахунок № 37114018004117
Одержувач: Міністерство соціальної політики України
Код ЄДРПОУ: 37567866
Призначення платежу: «Оплата за документацію конкурсних торгів за

закупівлею № NCB-A2»
Усі банківські збори щодо переказу відносяться на рахунок учасника

торгів.
6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не

пізніше 07 лютого 2017 року о 15:00 за місцевим часом. Проведення тор-
гів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані після за-
значеного терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів
будуть відкриті публічно у присутності представників учасників торгів,
які виявлять бажання бути присутніми, за адресою (2) 07 лютого 2017
року о 15:15 за місцевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гаран-
тією пропозиції конкурсних торгів на суму 130 000 (сто тридцять тисяч)
гривень або на еквівалентну суму у валюті пропозиції по обмінному
курсу Національного банку України (www.bank.gov.ua) станом на 14 (чо-
тирнадцятий) день до кінцевого терміну подання пропозиції.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта

з питань закупівель проекту
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління проекту, поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 289-74-03, Тел./факс: + 38 (044) 289-00-98
Ел. пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua обов’язково копія на 

nproskurin@mlsp.gov.ua, bakal@mlsp.gov.ua, pavlenkoy@mlsp.gov.ua та
lazebna@mlsp.gov.ua

Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Поверх 19, кімната 1907

Запрошення до участі у торгах № NCB-A3
УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення Ук-

раїни»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Назва договору: Комп’ютерне та периферійне обладнання для сис-

теми електронного документообігу
Код закупівлі: NCB-A3
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та роз-

витку (далі – МБРР) позику на цілі реалізації проекту «Модернізація сис-
теми соціальної підтримки населення України» та має намір використати
частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо
постачання комп’ютерного та периферійного обладнання для системи
електронного документообігу.

2. Міністерство соціальної політики України запрошує учасників тор-
гів, які відповідають умовам торгів, надавати у запечатаному вигляді
пропозиції конкурсних торгів щодо постачання комп’ютерного та пери-
ферійного обладнання для системи електронного документообігу.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
- досвід з постачання аналогічних товарів з січня 2012 року або ра-

ніше;
- успішне завершення щонайменше 2 (двох) контрактів на суму не

менше 7,5 (сім цілих п'ять десятих) млн грн кожного на постачання, вста-
новлення та технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, які
були успішно завершені учасником торгів за останні 5 (п’ять) років.

Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних кон-

курсних торгів, визначеними у посібнику «Керівництво із закупівель то-
варів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового
банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому
у січні 2011 року, переглянутому у липні 2014 року (далі — Керівництво
із закупівель); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними від-
повідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники
торгів мають звернути увагу на пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупі-
вель, в яких визначається політика Світового банку щодо конфлікту ін-
тересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову ін-
формацію та ознайомитись із документацією конкурсних торгів за ад-
ресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний
пакет документації конкурсних торгів українською мовою після подання
письмової заявки за вказаною нижче адресою (1) і оплати збору, який
не повертається, в розмірі 100 (сто) гривень, без ПДВ. Форма оплати –
безготівковий розрахунок. Документацію можна одержати або за адре-
сою (1) при наявності відповідного листа-доручення на представника
учасника торгів та копії платіжного документа або кур’єрською поштою
за умови, що ця послуга буде оплачена учасником торгів безпосередньо
відповідному поштовому агенту, на адресу, яка зазначена в письмовій
заявці, поданій учасником торгів разом з копією платіжного доручення.

Платіж потрібно здійснити прямим переказом на гривневий рахунок:
Державна казначейська служба України, МФО 820172
Рахунок № 37114018004117
Одержувач: Міністерство соціальної політики України
Код ЄДРПОУ: 37567866
Призначення платежу: «Оплата за документацію конкурсних торгів за

закупівлею № NCB-A3»
Усі банківські збори щодо переказу відносяться на рахунок учасника

торгів.
6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не

пізніше 24 січня 2017 року о 15:00 за місцевим часом. Проведення торгів
у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані після зазна-
ченого терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів будуть
відкриті публічно у присутності представників учасників торгів, які ви-
являть бажання бути присутніми, за адресою (2) 24 січня 2017 року о
15:15 за місцевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гаран-
тією пропозиції конкурсних торгів на суму 320 000 (триста двадцять
тисяч) гривень або на еквівалентну суму у валюті пропозиції по обмін-
ному курсу Національного банку України (www.bank.gov.ua) станом на
14 (чотирнадцятий) день до кінцевого терміну подання пропозиції.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта

з питань закупівель проекту
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління проекту, поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 289-74-03, Тел./факс: + 38 (044) 289-00-98
Ел. пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua обов’язково копія на 

nproskurin@mlsp.gov.ua, bakal@mlsp.gov.ua, pavlenkoy@mlsp.gov.ua та
lazebna@mlsp.gov.ua

Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Поверх 19, кімната 1907

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Нурмагомедова Вадима Сулеймановича, 03.02.1988 року народження
(останнє відоме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кремен-
чук, квт. 101, буд. 3, кв. 68), як відповідача по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Нурмагоме-
дова Вадима Сулеймановича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 02.02.2017 року о 09.30 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Волкова Олега Анатолійовича, 09.07.1979 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул.
Цимлянська, буд. 12), як відповідача по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Волкова Олега
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.02.2017 року о 09.15 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Зайцева Анатолія Вікторовича, 16.12.1983 року народження (останнє
відоме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, квт.
274, буд. 4, кв. 205), як відповідача по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Зайцева Анатолія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.02.2017 року о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Роман Андрій Валерійович, останнє місце проживання чи мешкання: 
м. Кам’янське, бул. Будівельників, буд. 29, кв. 17, викликається у відкрите судове
засідання як відповідач на 11.00 годину 23 грудня 2016 року у справі за позовом
Каменської Інни Сергіївни до Романа Андрія Валерійовича, третя особа - Орган
опіки та піклування адміністрації Дніпровського району Кам’янської міської ради,
про стягнення аліментів, зняття з реєстрації дитини без згоди батька.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Байбара Г. А. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, кабінет № 2.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі,
Роман Андрій Валерійович вважається повідомлений про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за
позовом Пришнівської Марії Петрівни до Матійчука Романа Григоровича про
визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням, викликає в судове засідання відповідача Матійчука Романа Григоровича,
останнє відоме місце проживання якого: с. Болязуби Збаразького району.

Судове засідання призначене на 23 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. і від-
будеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської області
за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області,
суддя Щербата Г. Р.

Відповідачу Матійчуку Роману Григоровичу пропонується надати всі наявні
у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю
Матійчука Романа Григоровича.

Про причини неявки Матійчук Роман Григорович повинен повідомити суд.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області викликає як
відповідачів по справі 188/1206/16-ц, провадження 2/188/606/2016 Хрипка
Ігоря Васильовича, 19.02.1969 року народження, Хрипко Вікторію Вікторівну,
04.10.1969 року народження, які проживають за адресою: с. Миколаївка,
вул. Остапенківська, буд. 31Г Петропавлівського району Дніпропетровської
області, у судове засідання по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів Фізичних осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В. В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд вищевказаної справи призначений на 09 годину 00 хвилин 10
січня 2017 року в приміщенні Петропавлівського районного суду за адре-
сою: смт Петропавлівка Дніпропетровської області, вул. Героїв України, 
74-А, каб. № 6.

Суддя Ніколаєва І. К.
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оголошення
Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства ко-

мерційний банк «ПриватБанк» задовольнити частково.
В рахунок погашення заборгованості перед Публічним ак-

ціонерним товариством «Комерційний банк «ПриватБанк»
(код ЄДРПОУ 14360570) за договором №151М-08 від
14.03.2008 року, в сумі 76 421,78 доларів США (610 610,02
грн по курсу НБУ станом на 06.09.2013 року), звернути стяг-
нення на предмет застави: автомобіль РУТА, модель: 20 ЗНГ,
рік випуску: 2008, тип ТЗ: автобус-D, № кузова/шасі:
Y8920000080A36215, реєстраційний номер: АН0282АА та ав-
томобіль РУТА, модель: 20 ЗНГ, рік випуску: 2008, тип ТЗ:
автобус-D, № кузова/шасі: Y8920000080A36216, реєстрацій-
ний номер: АН0283АА, що належать на праві власності Осо-
вій Наталії Лукьянівні, шляхом продажу Публічним
акціонерним товариством Комерційний Банк «ПриватБанк»
з укладанням від імені Осової Наталії Лукьянівни договору
купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-по-
купцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах
ДАІ України, а також наданням ПАТ «КБ «ПриватБанк» всіх
повноважень необхідних для здійснення продажу.

Здійснити витребування (вилучення) предмету застави та
передати в заклад (володіння) Публічному акціонерному то-
вариству «Комерційний банк «ПриватБанк»: автомобіль
РУТА, модель: 20 ЗНГ, рік випуску 2008, тип ТЗ: автобус-D,
№ кузова/шасі: Y8920000080A36215, реєстраційний номер:
АН0282АА, та автомобіль РУТА, модель: 20 ЗНГ, рік випуску:
2008, тип ТЗ: автобус-D, № кузова/шасі:
Y8920000080A36216, реєстраційний номер: АН0283АА, що
належать на праві власності Осовій Наталії Лукьянівні.

Стягнути солідарно з Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080), Осового Віктора
Вікторовича (ІПН 2637409635) на користь Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код
ЄДРПОУ 14360570) у рахунок погашення заборгованості за
кредитним договором №151М-08 від 14.03.2008 року в роз-
мірі 10 000 (десять тисяч) грн 00 коп.

Стягнути на користь Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570)
судовий збір з Осового Віктора Вікторовича (ІПН
2637409635) в сумі 1720,50 грн, Осової Наталії Лукьянівни
(ІПН 1948900027) у сумі 1670,50 грн, з Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080) в
сумі 50,00 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовити.
Заочне рішення набирає законної сили відповідно до за-

гального порядку, встановленого Цивільним процесуальним
кодексом України.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою про-
тягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення
без задоволення, на рішення може бути подана апеляційна
скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської області
через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про зали-
шення заяви про перегляд заочного рішення без задово-
лення.

Суддя Д. С. Шклярук

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2725/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Фе-
дорова Ігоря Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.12.2016 року о 13.00
год. (резервна дата на 18.01.2017 року о 13.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідач Федоров Ігор Михайло-
вич, адреса: Луганська область, Лутугинський район,
село Переможне, вул. Димитрова, буд. 43.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Дрогобицький міськрайонний суд викликає як відпові-
дача Опацького Андрія Михайловича (останнє відоме
місце проживання: м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 11, кв.
31, Львівської області) по справі за позовом Жубіль Рок-
солани Іванівни до Опацького Андрія Михайловича, за
участю третьої особи: Органу опіки та піклування Дрого-
бицької міської ради про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 26.12.2016 р. о 10.30 год.
У випадку неявки відповідача розгляд справи буде про-

ведено за його відсутності.
Адреса суду: м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39, каб.

№ 12.
Суддя Крамар О. В.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія,
Кіровоградська область, факс: 05-235-7-56-10, елек-
тронна адреса суду - inbox@od.kr.court.gov.ua) повідом-
ляє, що 19 вересня 2016 року ухвалено заочне рішення
у цивільній справі №398/921/16-ц, провадження
№2/398/1230/16 за позовною заявою Григор’єва Андрія
Івановича до Грінченко Галини Миколаївни (29.02.1964
р.н.) про розірвання шлюбу та вищевказане заочне рі-
шення може бути переглянуто судом, що його ухвалив,
за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10
днів з дня отримання його копії.

Суддя Ковальова О. Б.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Іващенко Анну Геннадіївну по цивільній
справі № 2/756/5337/16 за позовом Іващенко Марії
Дмитрівни до Іващенко (Коломієць) Анни Геннаді-
ївни, третя особа: Іващенко Геннадій Миколайович,
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, розгляд якої при-
значено на 26.01.2017р. о 09.30 год. У разі неявки
відповідачки, справа буде розглянута без її участі.

Суддя М. В. Жук

Святошинський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача Герасимовича Валерія Леонідовича, останнє відоме
місцезнаходження: м. Київ, вул. Вернадського, 16-Б, гур-
тожиток, для участі в цивільній справі за позовом ДП «Ан-
тонов» до Герасимовича В. Л. про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 11.01.2017 року о 10 год.
30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22. 

У разі неявки відповідача Герасимовича В. Л. до суду
без поважних причин або у разі неповідомлення про при-
чини неявки, справа буде розглядатись за його відсутності.
Ухвалою суду явку відповідача визнано в судове засідання
обов’язковою.

Суддя Шум Л. М.

Путильський районний суд Чернівецької області
викликає Меланчука Юрія Миколайовича,
10.03.1962 р.н., зареєстрований: с. Дихтинець, Пу-
тильський район, Чернівецька область, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Meланчука Юрія
Миколайовича про стягнення заборгованості.
Справа призначена на 10 год. 30 хв. 26 грудня 2016
року за адресою: смт Путила, вул. Українська, 86, Пу-
тильський район, Чернівецька область.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Проскурняк С. П.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ко-
бевка Петра Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів, вул. Лукаша, 9), як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 2/463/1819/2016
(463/3948/16-ц) за позовом Кобевко Софії Вітольдесівни
до Кобевка Петра Володимировича про розірвання
шлюбу, що відбудеться 26 січня 2017 р. о 15 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Горюк
(Мельницьку) Тетяну Михайлівну, 02.01.1986 року на-
родження, що проживає за адресою: м. Чернівці, вул.
Коломийська, 11-А, кв. 8, як відповідачку по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 21.12.2016 року о
09.00 годині в приміщенні Садгірського районного суду:
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове за-
сідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за на-
явними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Путильський районний суд Чернівецької області
викликає Петрика Іллю Власійовича, 02.08.1972 р.н.,
зареєстрований: с. Плай, вул. Плаївська, 18, Путиль-
ський район, Чернівецька область, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Петрика Іллі Власійовича про
стягнення заборгованості. Справа призначена на 10
год. 30 хв. 26 грудня 2016 року за адресою: смт Пу-
тила, вул. Українська, 86, Путильський район, Чер-
нівецька область.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Проскурняк С. П.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачку Са-
туєву Луізу Даутівну, 08.04.1989 р.н., з розгляду
цивільної справи № 274/4796/16-ц за позовом AT КБ
«Приватбанк» до Сатуєвої Луізи Даутівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомир-
ська, 30, о 09 годині 00 хвилин 20.12.2016 р.

У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто у
її відсутність.

Суддя А. В. Зайцев

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Не-
знайка Андрія Вікторовича, Незнайко Тетяну Іва-
нівну, як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 426/10521/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Незнайка А. В., Незнайко Т. І. про стягнення
заборгованості, що відбудеться 21 грудня 2016 року
о 12.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

У Подільському районному суді м. Києва
21.12.2016 р. о 09 год. 15 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Універсал Банк» до Бібікова Ігоря Володимировича
про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за
його відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Давиденко Наталії Вікторівни до Лазарева Олексан-
дра Михайловича про розірвання шлюбу, у зв’язку з
чим повідомляємо відповідача Лазарева Олександра
Михайловича, що судове засідання відбудеться 22
грудня 2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Франківський районний суд м. Львова викликає

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фото-

маг ком юей», юридична адреса: Дніпропетровська

область, м. Дніпро, вул. Писаржевська, 1-а, оф. 216

у судове засідання, що відбудеться 26.12.2016 року

о 15 год. 00 хв. та попереджає, що у випадку вашої

неявки в судове засідання справа буде заслухана у

Вашу відсутність.

Суддя Ванівський Ю. М.

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління
військової прокуратури Південного регіону України стар-
ший лейтенант юстиції Шут В. О., відповідно до вимог
ст.ст. 40, 112, 133 КПК України, викликає на 10 годину
20 грудня 2016 р до військової прокуратури Південного
регіону України (м. Одеса, вул. Семінарська, 6, каб. № 6, 
тел.(048) 731-47-08), для проведення допиту у кримі-
нальному провадженні №12014000000000175 від
07.04.2014 підозрюваного Зайцева Євгена Сергійовича,
який народився 2 вересня 1990 року, останнє відоме
місце знаходження за місцем проходження служби та
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Бухта Ко-
зача, в/ч 13140.

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління
військової прокуратури Південного регіону України стар-
ший лейтенант юстиції Шут В. О., відповідно до вимог
ст.ст. 40, 112, 133 КПК України, викликає на 10 годину
23 грудня 2016 р до військової прокуратури Південного
регіону України (м. Одеса, вул. Семінарська, 6, каб. № 6, 
тел.(048) 731-47-08), для проведення допиту у кримі-
нальному провадженні №12014000000000175 від
07.04.2014 підозрюваного Зайцева Євгена Сергійовича,
який народився 2 вересня 1990 року, останнє відоме
місце знаходження за місцем проходження служби та
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Бухта Ко-
зача, в/ч 13140.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідача по справі № 409/2600/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Погукая Сергія Сергійовича, Погукая Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о 08.30 год. (резервна дата
на 05.01.2017 року о 08.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі — Погукай Сергій Сергійович, останнє ві-
доме місце реєстрації: вул. Леніна буд. 167 с. Оріхівка, Лутугинського
району, Луганської області;

Погукай Сергій Миколайович, останнє відоме місце реєстрації: вул. Леніна
буд. 167, с. Оріхівка, Лутугинського району, Луганської області.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/2420/16-ц за позовом Ба-
калової Анастасії Олександрівни до Бакалова Дениса Васильовича про
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о 10.00 год. (резервна
дата на 29.12.2016 року о 10.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Бакалов Денис Васильович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Підгорна
буд. 1.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Попаснянським районним судом Луганської області від 08.08.2016
року винесене заочне рішення у цивільній справі № 423/1931/16-ц,
згідно якого позов Золотівської територіальної громади в особі Золо-
тівської міської ради Попаснянського району Луганської області до
Желнеровича Івана Миколайовича, Желнерович Ірини Анатоліївни про
визнання особи такою, що втратила право користування житлом, третя
особа: Комунальне підприємство «Послуга» задоволено в повному об-
сязі.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Луганської об-
ласті шляхом подання апеляційної скарги через Попаснянський рай-
онний суд протягом десяти днів з дня опублікування.

Суддя М. В. Мазур

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в порядку частини
9 статті 74 ЦПК України викликає в судове засідання як відповідача:

Смишляєва Валерія Михайлівна, останнє відоме місце її проживання за
адресою: вул. Пушкіна, 8, м. Прилуки, Чернігівської області, на 09.00 годину
26 грудня 2016 року у цивільній справі за позовом Маричевської Марини
Анатоліївни до Смишляєвої Валерії Михайлівни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням у будинку, що на-
лежить особі на праві власності.

Адреса суду: м. Прилуки, Чернігівської області, вул. Котляревського, 62
(каб. № 3).

При собі необхідно мати паспорт.
У разі неявки в судове засідання та неповідомлення суд про причини не-

явки, справа буде розглянута за відсутністю відповідача на підставі наявних
в ній матеріалів.

Суддя Білокур В. І.

Кодимський районний суд Одеської області у цивільній справі 
№ 503/1143/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства ак-
ціонерний банк «ПриватБанк» до Шараєвича Миколи Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає як від-
повідача Шараєвича Миколу Михайловича в судове засідання, яке від-
будеться 22 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні
Кодимського районного суду за адресою: м. Кодима, пл. Перемоги, 1,
Одеська область, 66000.

Колимський районний суд пропонує відповідачу Шараєвичу Миколі
Михайловичу подати письмові пояснення або заперечення проти вка-
заного позову.

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

Суддя О. М. Сопільняк

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шакуро
Дмитра Олександровича, 21.04.1973 року народження, зареєстрованого в м.
Севастополь АР Крим по вул. Соловйова, 1, проживаючого в м. Севастополь
АР Крим по вул. Колобова, 15, кв. 247, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40, в під-
готовче судове засідання за обвинувальним актом у кримінальному провад-
женні № 42015161010001139 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України на 10 годину
26 грудня 2016 року в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві,
кабінет № 29, в колегії суддів під головуванням судді Бабайлової Л.М. Явка до
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що
посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою
спеціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійс-
нення ліквідації Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» до Вен-
діна Олександра Олексійовича про звернення стягнення на предмет іпотеки
в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5,
кім. 302) для участі у розгляді справи по суті:

- Вендін Олександр Олексійович, який мешкає за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 57, кв. 55 на 27 грудня
2016 року на 08 год. 15 хвил.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знахо-
диться цивільна справа № 510/1380/16-ц за позовом Могилдя Інни Ана-
толіївни до Могилдя Сергія Васильовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі призначено на 22.12.2016 р. о 08 годині
00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою. Одеська область,
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. (04840) 42129.

Суд викликає як відповідача Могилдя Сергія Васильовича, остання
відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Спортивна, 12/11.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача Могилдя Сер-
гія Васильовича у судове засідання, справа буде розглянута без його
участі.

Суддя В. І. Дудник

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає відповідачів: Піша-
ченка Сергія Валерійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Свободи, 6/18,
м. Амвросіївка, Донецька обл., Поліновську Ольгу Дмитрівну, зареєстровану за
адресою: вул. Леніна, 26/66, м. Амвросіївка Донецької області, Пішаченко Світ-
лану Олександрівну, зареєстровану за адресою: вул. Свободи, 6/18, м. Амвро-
сіївка Донецької обл., у судове засідання по цивільній справі №2/323/998/2016,
323/3403/16-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Пішаченка Сергія Валерійовича,
Поліновської Ольги Дмитрівни, Пішаченко Світлани Олександрівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 23.12.2016
року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,
23, під головуванням судді Фісун Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідом-
леними про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за їхньої відсутності.
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Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
викликає як відповідача Калембрик Анну Вікторівну по
цивільній справі №133/2065/16-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства «Акцент-Банк» до Калембрик
Анни Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться о 08
годині 30 хвилин 22 грудня 2016 року в приміщенні суду
за адресою: м. Козятин, вул. Грушевського, 64, в залі су-
дових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за Вашої від-
сутності, відповідно до ч. 9 ст. 74 з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя В. Л. Сєчко

Вважати втраченими з 29.11.2016 р. дозволи,
видані ТОВ «Мультитранс» (ЄДРПОУ 25024651)
№25024651, країна дозволу - Молдова, тип - вантаж-
ний, вид - універсальний, реєстраційний номер АТЗ
- ВН 7746 ЕМ, дата видачі - 10.01.15, назва ПВД Укр-
трансбезпеки - ПВД Одеса; №25024651, країна до-
зволу - Молдова, тип - вантажний, вид -
універсальний, реєстраційний номер АТЗ - ВН 8497
АЕ, дата видачі - 23.10.14, назва ПВД Укртрансбез-
пеки - ПВД Одеса. 

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2725/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Нови-
кова Олександра Михайловича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 23.12.2016 року о 13.30
год. (резервна дата 18.01.2017 року о 13.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Новиков Олександр Михай-
лович, адреса: Луганська область, Лутугинський район, се-
лище Успенка, вул. Радянська, буд. 99.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Закалюжного Анатолія Михайловича, останнє ві-
доме місцезнаходження: м. Київ, в. Вернадського, 16-Б,
гуртожиток, для участі в цивільній справі за позовом ДП «Ан-
тонов» до Закалюжного А. М. про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 11.01.2017 року о 10 год.00
хв. за адресою: м. Київ, в. Жилянська, 142, каб. 22. Суддя
Шум Л. М.

У разі неявки відповідача Закалюжного А. М. до суду без
поважних причин або у разі неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатись за його відсутності. Ухва-
лою суду явку відповідача визнано в судове засідання
обов’язковою.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2737/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Дави-
дюка Геннадія Григоровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.12.2016 року о 14.30
год. (резервна дата 18.01.2017 року о 14.30 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Давидюк Геннадій Григорович,
адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Мирний, буд.
19, кв. 13.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя В. С. Полєно

В Ірпінський міський суд Київської області 
на 27.12.2016 р. об 11 год. 00 хв. (справа 
№ 367/8002/16-ц) викликається Дзюбенко Дмитро
Мирославович, Варварич Олена Юріївна по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Уні-
версал Банк» про стягнення заборгованості. В разі
неявки Дзюбенка Д. М., Варварич О. Ю. (Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде роз-
глядатися у їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачку Іваненко Ольгу Петрівну, останнє відоме місце про-
живання якої: м. Київ, пр. Григоренка, буд. 26-а, кв. 171, у
судове засідання, яке відбудеться 7 лютого 2017 року о
16.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124,
для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом
Асадова Олега Валентиновича до Іваненко Ольги Петрівни
про розірвання шлюбу. При собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
вважається повідомленою про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки до суду справа може бути розглянута
за її відсутності.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язана повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідачку гр. Хоменко
Світлану Миколаївну, 14 січня 1990 року народження,
зареєстровану по вул. Кременчуцька, 22, м. Сміла, в
справі за позовом ПАТ «Кредо Банк» до Хоменко Світ-
лани Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться о 16 год. 00 хв. 20
грудня 2016 року. Явка відповідача обов’язкова. У разі
неявки справа буде розглядатися без участі відпові-
дачки.

Оголошення про виклик відповідачки відповідно до
ст. 74 ЦПК України вважається належним повідомлен-
ням.

Суддя Т. В. Васильківська

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає представника Луган-
ської міської ради, яка розташована за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, 14 Луганської області, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/13161/16-ц за позовом Фільмедер Валерії Іго-
рівни до Луганської міської ради про визнання додатко-
вого строку для подання заяви про прийняття спадщини,
що відбудеться 12 січня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Білоцерківський міськрайонний суд викликає від-

повідачку Костюченко Світлану Вікторівну по цивіль-

ній справі № 357/12009/16-ц за позовом КП БМР

«Білоцерківтепломережа» про стягнення заборгова-

ності на 11.01.2017 р. о 10 год. 30 хв. за адресою:

м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду 

№ 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Поплавського Віталія Віталійовича, Поплавську
Юлію Борисівну як відповідачів по цивільній справі
№ 2/756/4719/16 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Поплавського Ві-
талія Віталійовича, Поплавської Юлії Борисівни про
солідарне стягнення заборгованості за договором
кредиту на 31 січня 2017 року о 09.20 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Котяка Володимира Во-
лодимировича по цивільній справі № 522/15239/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 24.01.2017 року о
14 годині 10 хвилин у залі судового засідання № 111
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання на вказану дату, справа буде
розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Драбівський районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 23 грудня 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду буде слухатися цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яценка
Сергія Петровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Драбів-
ського районного суду за адресою: вул. Шевченка,
13, смт Драбів Черкаської області, 19800, під голо-
вуванням судді Задорожнього В. П.

Просимо Яценка С.П. з’явитися до суду на вказа-
ний час і дати пояснення по справі. Попереджаємо,
що у разі неявки справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у ній доказами.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької об-
ласті (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська,
71) повідомляє Беха Володимира Миколайовича,
21.12.1972 р.н., що 10 січня 2017 року о 10 год. 00
хв. у приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Беха Во-
лодимира Миколайовича про стягнення
заборгованості (головуючий суддя Мазурчак В. М.).
Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі не-
явки справа буде слухатися у вашу відсутність на
підставі доказів, які є в матеріалах справи.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Кулікова Євгена Олександровича,
1991 р.н., мешканця: с. Довжок, вул. Унявко, 94 Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області, як відповідача
по цивільних справах №674/1317/16-ц, пров. № 2/674/758/16
та № 674/1321/16-ц, пров. №2/674/762/16 за позовом Кулі-
кової Анни Миколаївни до Кулікова Євгена Олександровича
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, які відбу-
дуться 17.01.2017 р. о 08.00 год. у залі суду за адресою: вул.
Красінських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута за
наявними матеріалами за його відсутності (заочний роз-
гляд).

Голова райсуду В. М. Шклярук

Бориспільський міськрайсуд Київської області по-
відомляє, що 27.12.2016 р. о 16.00 год. відбудеться
розгляд справи № 359/7411/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості. Відпо-
відачу Буряк Миколі Миколайовичу необхідно з’яви-
тись до Бориспільського міськрайсуду за адресою:
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10.
У випадку неявки відповідача, від якого не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності або
якщо повідомлені ним причини неявки визнані не-
поважними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ВіЕйБі Банк» до Голубєвої Ва-
лентини Геннадіївни про звернення стягнення на предмет
іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачка по справі Голубєва Валентина
Геннадіївна зареєстрована за адресою: м. Бахмут, вул. Ма-
гістральна, буд. 58, кв. 3, викликається до суду на
26.12.2016 р. на 09.30 годину за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті. Від-
повідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Краматорський міський суд Донецької області (84333,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Федосєєвої Маріани Федо-
рівни до Тарасової Олени Олександрівни про стягнення
суми боргу.

Відповідачка по справі Тарасова Олена Олександрівна
викликається об 11.00 год. 23.12.2016 року до Крама-
торського міського суду, зал № 17/3, для участі у роз-
гляді 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 у її відсутність.

Суддя Демидова В. К.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк»до Капшукової Олени Олегівни про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка у справі Капшукова
Олена Олегівна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Слов’янський р-н, с. Прелесне, вул. Про-
летарська, б. 13, викликається на 27 грудня 2016 року на
08 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Бориспільський міськрайсуд Київської області по-
відомляє, що 16 січня 2017 р. о 10.30 год. відбу-
деться розгляд справи № 359/8710/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідачу Костянецькому Олексію Валерійовичу
необхідно з’явитись до Бориспільського міськрай-
суду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача, від
якого не надійшло заяви про розгляд справи за його
відсутності або якщо повідомлені ним причини не-
явки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Черняхівський районний суд викликає Фещенко Аліну
Вікторівну, останнє відоме місце проживання: вул. Щорса,
35, смт Головине, Черняхівського району Житомирської
області, як відповідачку по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват
Банк» до Фещенко Аліни Вікторівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Засідання відбудеться
о 09 год. 00 хв. 13 січня 2017 року в залі № 3 Черняхів-
ського районного суду Житомирської області за адресою:
вул. Слобідська, 1, смт Черняхів Житомирської області.

У разі неявки відповідачки без повідомлення причин не-
явки, справу буде розглянуто у її відсутність у заочному
порядку.

Головуючий суддя С. Ф. Васильчук

Київський районний суд м. Одеси викликає Крятову
Галину Іллівну як відповідача та представника ТОВ «Тех-
нопрофіт» як третю особу у цивільній справі 
№ 520/12420/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Крятової Галини Іллівни, третя особа: ТОВ «Технопро-
фіт», про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 23 січня 2017 р. о 10 годині 50 хвилин, під
головуванням судді Прохорова, в приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Вар-
ненська, 3-б, каб. 244. Явка відповідача обов’язкова У
випадку її неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за їх відсутності.

Суддя П. А. Прохоров

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Гончара Миколу Сергійовича, останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Київ, вул. Жукова,
33-А, кв. 14, в судове засідання, яке призначене на
27.12.2016 року на 09 год. 45 хв., для розгляду
справи за позовом Димінської Ж.П. до Гончара М. С.
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням. Адреса суду: 
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
викликає Мітькіна Костянтина Миколайовича (останнє ві-
доме місцеперебування: м. Миргород Полтавської області,
вул. Фестивальна, 13) як відповідача в судове засідання в
цивільній справі за позовом Мітькіної Тетяни Олексан-
дрівни до Мітькіна Костянтина Миколайовича про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року о 14
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Миргород,
вул. Гоголя, 133, суддя Сидоренко Ю.В., тел. 5-24-30.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю.В. Сидоренко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання як відповідачу Рудомьотову Ганну Володими-
рівну у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «БМ Банк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Капітана
Ратнікова, буд.10, кв. 7, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 30 січня 2017 р. о
14.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

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

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Муджірішвілі Спартака Отаровича,
30.09.1976 р.н., в судове засідання на 30.01.2017
року о 09.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-а, зал 213, для участі у цивільній справі за позовом
Приватного акціонерного товариства «Просто-Стра-
хування» до Муджірішвілі С. О. про стягнення суми
страхового відшкодування в порядку регресу.

У разі неявки відповідача до суду оголошення вва-
жається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріа-
лами.

Суддя Парамонов М. Л.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Трача Юрія Романовича як відповідача по цивільній
справі № 2/756/5397/16 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Трача Юрія Романовича про стягнення за-
боргованості 13 лютого 2017 року о 12.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя Васалатій К.А.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К. А. Васалатій

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 30
грудня 2016 року о 08.30 годині буде проведено судове
засідання у цивільній справі № 310/7541/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Полозюка Дмитра Сергійовича, Полозюка Сергія Петро-
вича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Полозюка Дмитра Сергійовича, Поло-
зюка Сергія Петровича як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідачів в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 22.12.2016 року о 16.30:

Андрющенко Артем Олександрович, 05.03.1984 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування): Луганська обл., м. Свердловськ.

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

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі № 408/7280/16-ц
(2/408/1669/16) за позовом ТОВ «Порше Мобіліті»
до Морозовича Олександра Миколайовича
(17.09.1978 р.н., м. Свердловськ Луганської області)
про стягнення заборгованості та збитків.

Судове засідання відбудеться 23.12.2016 року о
13 годині 40 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 В. А. Карягіна

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Мишко Ольгу Олександрівну як
відповідачку по цивільній справі № 2/756/5527/16
(756/12186/16-ц) за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Мишко Ольги
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2016 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

Яцишин Михайло Степанович, останнє відоме місце -
знаходження якого: с. Немиринці Городоцького району
Хмельницької області, викликається до Городоцького
районного суду Хмельницької області (Хмельницька об-
ласть, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідач на
13 год. 30 хв. 17 січня 2017 року по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Яцишина Михайла Степано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

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

Суддя Сакенов Ю. К.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -7  -12      +1    -4
Житомирська -6  -11      +1    -4
Чернігівська -9  -14       -1    -6
Сумська -11  -16       -3    -8
Закарпатська -6  -11       -2    +3
Рівненська -5  -10      +1    -4
Львівська -5  -10      +2    -3
Івано-Франківська -7  -12       -2    +3
Волинська -5  -10      +1    -4
Хмельницька -6  -11      +1    -4
Чернівецька -7  -12       -2    +3
Тернопільська -5  -10      +2    -3
Вінницька -7  -12      +1    -4

Oбласть Нiч          День
Черкаська -7   -12      +1     -4
Кіровоградська -8   -13      +1     -4
Полтавська -10   -15      -2     -7
Дніпропетровська -10   -15      -2     -7
Одеська -7   -12        0     -5
Миколаївська -7   -12        0     -5
Херсонська -7   -12        0     -5
Запорізька -9   -14      -1     -6
Харківська -16   -21      -6   -11
Донецька -13   -18      -6   -11
Луганська -16   -21      -8   -13
Крим -6   -11      -1     -6
Київ -7      -9        0     -2

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Виставка в  Опішному
поєднує континенти

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

СТИРАЮЧИ КОРДОНИ. Національний музей-заповідник ук-
раїнського гончарства презентував виставку творів «Стираю-
чи кордони», онуки видатного українського архітектора й ма-
ляра академіка Василя Кричевського — Катерини Кричев-
ської-Росандіч (Каліфорнія, США), приурочивши вернісаж до
90-річчя мисткині, повідомили «Урядовому кур’єрові» в  інфор-
маційній  службі музею-заповідника.

Катерина Кричевська-Росандіч належить до тих українських
митців, чий творчий доробок глибоко вкорінений у духовності
Батьківщини й водночас буяє пишним цвітом в американсько-
му заокеанні. Мистецька синергія представників славетного
роду Кричевських — діда Василя Кричевського (1873 —1952),
його брата Федора Кричевського (1879 —1947), батька Кате-
рини Василя Кричевського (1901—1978), матері Олени
(1892—1964) та дядька Миколи (1898—1961) — уповні знайш-
ла вираження в її винятковому живописному таланті.

Упродовж понад 60 років заокеанська земля плекає нове по-
коління славної гілки роду Кричевських. Проте незважаючи на
відстань, Катерина Кричевська-Росандіч не пориває зв’язку із
землею, що колисала її життєві починання й сповила творчим
окриленням. Мисткиня увічнила українську красу в живопис-
ному образотворенні всього, що назавжди гаряче прикипіло
до її серця.

Виставка стала унікальною в Україні, адже твори Катерини
Кричевської-Росандіч, що перебувають тут, символічно поєд-
налися в Музеї мистецької родини Кричевських — єдиному ук-
раїнському музеї, присвяченому славетній династії. Експози-
цію сформували понад 30 творів художниці з фондових колек-
цій провідних музеїв України: Музею української діаспори (Ки-
їв), Національного музею-заповідника українського гончар-
ства в Опішному (Музею мистецької родини Кричевських), По-
лтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського,
Сумського обласного художнього музею імені Никанора
Онацького, Шевченківського національного заповідника (Ка-
нів). Твори художниці доповнила експозиція поштових листівок
з репродукціями її картин.

Виставка порушує умовності державних кордонів, крізь ти-
сячі кілометрів поєднавши континенти, де розквітнув талант
видатної мисткині другої половини ХХ — початку ХХІ століття,
зазначає Жанна Різниченко з інформаційної  служби Націо-
нального музею-заповідника українського гончарства в Опіш-
ному.

СВІТЛО МИРУ. У Дніпрі зустріли «во-
гонь миру» з Вифлеєма, місця, яке хрис-
тияни вважають місцем народження Ісу-
са Христа. Різдвяне світло до міста при-
везла з Польщі делегація місцевих скау-
тів «Скіф».

Традицію розповсюджувати світло,
яке символізує тепло, мир, злагоду і лю-
бов,  започаткувала 1986 року австрій-
ська телерадіокомпанія ORF. Суть акції
в тому, щоб передати його з традиційно-
го місця народження Ісуса Христа у Ви-
флеємі по всьому світу для тих, хто свят-
кує Різдво не вдома. У Дніпрі вогонь зус-
трічали серед інших і ветерани антите-
рористичної операції. Саме  учасники
АТО та волонтери повезуть вогонь далі
— на Донбас, у зону АТО, українським
бійцям.

Вогнем з Вифлеєма люди запалюють
свічки у Надвечір’я. Традиційно вогонь
зберігають у церквах упродовж усіх Різ-
двяних свят. Цими днями різні скаутські
організації вже доправили вифлеєм-
ський вогонь до багатьох українських
обласних центрів. Далі українці понесуть
його усім  нужденним. 

фотофакт

Названо лауреатів  Симоненківської премії 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Закатований тота-
літарним режимом полум’яний
українець-патріот, блискучий по-
ет і журналіст Василь Симоненко

помер 13 грудня 1963 року. Тра-
диційно в грудні конкурсна комі-
сія називає лауреатів літератур-
ної премії його імені. Цьогоріч ни-
ми визнані  в номінації «За кра-
щу першу поетичну збірку» —
Олена Задорожна (м. Полтава)

за збірку поезій «Той, що зумів
воскреснути»; в номінації «За
кращий художній твір» — Ната-
лія Доляк  (м. Вінниця) за роман
«Загублений між війнами». Пре-
мія встановлена Черкаською об-
ласною радою, обласною дер-

жавною адміністрацією за під-
тримки Національної спілки
письменників України, Черка-
ської обласної організації НСПУ,
Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка та
Ліги українських меценатів. 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРОМОПОЧАТОК. Екс-
чемпіон світу в надважкій вазі
українець Володимир Кличко
(64—4, 54 КО)  і чинний чем-
піон IBF британець Ентоні
Джошуа (18—0, 18 КО) прове-
ли в середу першу прес-кон-
ференцію,   присвячену май-
бутньому чемпіонському бок-
серському поєдинку. Cпорт -
смени двічі виходили на дуель
поглядів: спершу в конфе-
ренц-залі, а потім — на полі
стадіону «Вемблі», де 29 квіт-
ня наступного року має відбу-
тись очікуваний супербій. На
кону стоятимуть  відразу два
чемпіонських пояси —  IBF,
яким володіє Джошуа, і вакан-
тний пояс WBA. «Якщо про-
граю, то привітаю Ентоні, —

сказав Кличко. — Та якщо йо-
го поб’ю, допоможу потім по-
вернутися. Коли Джошуа був
у моєму тренувальному таборі
2014 року, він поводився не
так, як інші — все дуже уваж-

но слухав, ставив запитання,
спостерігав, учився. І, звісно,
він став набагато кращим від-
тоді: я бачив, як він тренуєть-
ся, які інноваційні методи ви-
користовує в підготовці. Енто-

ні — видатний атлет і чемпіон.
Можу назвати наші стосунки
дружніми. Називаю Ентоні мо-
лодшим братом. Та  навіть ко-
ли я перебував у рингу зі
справжнім братом, конкурен-
ція зашкалювала», — такою
була промова досвідченого
Володимира.

Ентоні Джошуа вважає, що
перемога над Кличком цілком
можлива. «Нокаут був би ви-
шенькою на торті. Це той бій,
який може з чемпіона за один
вечір зробити легенду. Дуже
поважаю Володимира за його
досягнення в боксі, за людські
якості й за те, що вони з бра-
том роблять для своєї країни.
У нас дружні стосунки поза
рингом, однак у рингу ми бу-
демо готові порвати один од-
ного», — заявив молодий і за-
пальний Джошуа.

Кличко — Джошуа: дуель поглядів
завершилась унічию

Вінницькі студенти отримали 
іменні стипендії  

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Під час святкової
зустрічі в приміщенні Вінницького
обласного академічного музич-
но-драматичного театру імені М.
Садовського студенти вищих на-
вчальних закладів області І-ІV
рівнів акредитації з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, отримали
іменні стипендії облдержадмініс-

трації та обласної ради.  «Бюд-
жетна децентралізація дала нам
змогу підвищити стипендіальний
фонд, який безпосередньо вико-
ристовуватимуть для підтримки
студентів цієї категорії. Ви повин-
ні усвідомлювати, що живете в
час суспільно-політичних потря-
сінь, в час, коли змінюється сві-
тогляд та країна в цілому. Тому
кожен з вас є майбутнім нашої
держави, це велика відповідаль-
ність. Тож змінюйте світ на кра-

ще, прагніть та досягайте різних
висот у своєму розвитку», — за-
значив голова облдержадмініс-
трації Валерій Коровій, вітаючи
присутніх, та вручив іменні сти-
пендії і пам’ятні дарунки 20 кра-
щим стипендіатам, які досягли
значних успіхів у навчанні, спорті,
творчості та громадській діяль-
ності.

Іменні стипендії — це додат-
кова матеріальна допомога
всім студентам зазначеної ка-

тегорії, яку з 1998 року випла-
чують рішенням облдержадмі-
ністрації та обласної ради з
метою забезпечення соціаль-
ного захисту дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківсько-
го піклування. За 18 років
майже 6,5 тисячі стипендіатів
отримали близько 7,5 мільйо-
на гривень з обласного бюд-
жету. Цього року рішенням
обласної ради розмір іменної
стипендії збільшено вдвічі.
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