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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 грудня 2016 року
USD 2633.1835   EUR 2748.7803      RUB 4.2642     /    AU 298826.83      AG 4226.26      PT 240672.97     PD 191432.44

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів 
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

ЦИФРА ДНЯ

На Світлодарській дузі
ворог отримав відсіч

ЗАГОСТРЕННЯ. Під час бою на Світлодарській дузі в неділю за-
гинули п’ятеро  українських військових, 16  було поранено, з них 6
— важко, а 10 зазнали травми або контузії.  Це найтяжчі втрати за
останні п’ять місяців, зазначають у штабі АТО. 

Вогонь у відповідь по бойовиках на Світлодарській дузі складно
вести через їхні обстріли позицій сил АТО з території Дебальцевого,
Вуглегірська та Калинівки. Про це на брифінгу в понеділок в Києві
заявив начальник об’єднаного оперативного штабу Збройних сил
Олександр Сирський, повідомляє Інтерфакс-Україна.  

Він поінформував, що за минулу добу по позиціях українських вій-
ськових було випущено 34 снаряди калібру 122 мм та 694 міни ка-
лібру 120 і 82 мм. Говорячи про спробу наступу бойовиків у неділю,
О. Сирський зазначив, що метою їхніх дій було просування в бік н.
п. Луганське Донецької області та захоплення стратегічно важливих
об’єктів. Також прес-служба Міноборони наводить  слова начальни-
ка об’єднаного оперативного штабу про те, що наміри бойовиків бу-
ло викрито: «Підрозділи Збройних сил України прийняли бій, під час
якого перехопили ініціативу, завдали супротивникові втрат та зму-
сили його відступити».

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:  
«Надзвичайно

важливо розглянути
всі законопроекти,

необхідні 
для ухвалення

Держбюджету 
на 2017 рік».

Голова Верховної Ради про нинішній пленарний
тиждень
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ПРОБЛЕМА

У Лисичанську керівники
комунальних установ платили
працівникам зарплату 
без відрахувань 
до страхових фондів

Вкладників
захистить держава

ФІнАнСИ. Вітчизняні і міжнародні експерти підтримують
націоналізацію «ПриватБанку»
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23 000 
комп’ютерів відучора почали передавати
українським школам відповідно до угоди

між урядами нашої країни та КНР

Висока ціна десяти відсотків
АктуАльно. Нестримне бажання народних депутатів і державних чиновників заробити 
й на міжнародних кредитах обертається згортанням інвестиційних проектів 

Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»

…День тільки-но розпочи-
нався, не припинялася

заметіль, що тривала з ночі, а на
Голосіївському проспекті столи-
ці біля Одеської площі вже за-

вершувалися дорожні роботи.
Після капітальної реконструкції
цієї  напруженої автомагістралі
працівники Київавтодору монту-
вали не менш відповідальне для
безпечного руху — відбійники.
Науковий термін — «бар’єрне
огородження дорожнє». Проїзд

для машин, зрозуміло, звужу-
вався, утворювалася тягучка,
але мій друг Ігор Петрович, лю-
битель швидкої їзди, на диво не
нервував. Рухався повільно, чем-
но.

— Молодці хлопці, — промо-
вив я, коли ми вже занурюва-

лися під Одеський міст у на-
прямку проспекту Академіка
Глушкова. Тутешню транспор-
тну розв’язку теж капітально
ремонтували — разом зі шля -
хо проводом, з повною заміною
асфальтобетонного покриття.
— Стільки і так, як цього року

роблять з дорогами, ще не було
ніколи. Комплексно, із заміною
каналізаційних люків, бордю-
рів… Черга вже дійш-
ла й до Великої
Окружної. Обіцяють
впоратися до Ново-
річних свят. 5
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Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Мальцева Миколу Юрійовича, 19.05.1990
року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Якубівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 18, Іл-
лінецького району, Вінницької області, в судове за-
сідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/1571/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приват Банк»
до Мальцева Миколи Юрійовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання призначено на 15 год. 00 хв. 23
березня 2017 року в залі засідань Іллінецького ра -
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці, Вінницької області, вул. Європейська, 28,
22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача
Ковпака Миколу Миколайовича, який
зареєстрований та мешкає за адресою:
Луганська область, Попаснянський
район, с. Новоіванівка, вул. Радянська,
буд. 35, у судове засідання по цивільній
справі № 423/3491/16-ц за позовом Ков-
пак Юлії Олександрівни про розірвання
шлюбу, що відбудеться 22 грудня 2016
року о 13 год. 00 хвилин в приміщенні
Попаснянського районного суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В.А. Закопайло

Сквирський районний суд Київської
області викликає як відповідача Луць-
кого Андрія Григоровича в судове засі-
дання по цивільній справі
№376/2340/16-ц за позовом Луцького
Олександра Григоровича до Луцького
Андрія Григоровича, Сквирської 
міської ради Київської області про при-
пинення права власності на частину
житлового будинку, про визнання
права власності на частину житлового
будинку, яке відбудеться о 10.30 годині
23 грудня 2016 року в приміщенні суду
за адресою: Київська область, 
м. Сквира, пров. Громова, 7-А. У разі
неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя С. М. Ярошенко

Вишгородський районний суд Київ-
ської області повідомляє, що в провад-
женні суду розглядається цивільна
справа №363/3673/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства
«Київобленерго» до Тищенко Тетяни
Олександрівни про стягнення суми за-
подіяних збитків.

Судове засідання відбудеться 22
грудня 2016 року о 12 годині 00 хви-
лин, за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет
№ 17.

У разі неявки відповідача Тищенко Т. О.
без поважних причин, справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Первомайський міськрайонний суд Ми-
колаївської області повідомляє Чернову
Олену Іванівну, Чернова Євгена Миколайо-
вича, Чернову Наталю Миколаївну, що 
судовий розгляд цивільної справи 
№ 2/484/2542/16 р. за позовом Брюзгіна
Олега Костянтиновича до Тарасівської сіль-
ської ради Первомайського району Мико-
лаївської області, Чернової Олени Іванівни,
Чернова Євгена Миколайовича, Чернової
Наталі Миколаївни про визнання права
власності на земельну ділянку в порядку
спадкування за законом, відбудеться
22.12.2016 року о 10.30 год. У вказаний час
вам необхідно з’явитись до суду за адре-
сою: вул. І. Виговського, 18, м. Перво-
майськ, Миколаївської області до судді
Панькова Д.А.

Суддя Д.А. Паньков
Оголошення 

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»,

організатором торгів «ІТ-Контракт»

В Чорноморському міському відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління
юстиції в Одеській області (далі – Відділ) на примусовому виконанні перебувають виконавчі листи по справі
№ 2-1165/2010р., видані Іллічівським міським судом Одеської області 27.07.2010 року, про стягнення з
Дмитрошкіна Олександра Валерійовича на користь ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі Оде-
ського міського відділення № 7860 ВАТ «Державний ощадний банк України» заборгованості за кредитним
договором № 1789 від 23.01.2008 року у сумі 653 203,05 грн., із яких залишок заборгованості за кредитом
– 511 338, 64 грн., прострочена заборгованість за кредитом – 29 874, 37 грн., заборгованість за відсотками
– 99 529, 88 грн., заборгованість за пенею по відсоткам – 9 565, 59 грн., заборгованість за пенею по кредиту
– 2 894, 57 грн.; витрат з оплати судового збору в розмірі 1 700, 00 грн. та витрат на інформаційно-технічне
забезпечення розгляду справи в розмірі 120, 00 грн.

Для погашення заборгованості за вищезазначеними виконавчими документами стягнення може бути
звернуто на садовий будинок з господарчими будівлями та спорудами загальною площею 84,7 кв.м., та
земельну ділянку площею 0,061 га для ведення садівництва, що розташовані за адресою: Одеська область,
Овідіопольський район, село Молодіжне, садове об’єднання громадян «Волна», вулиця Лінія 15, будинок
(ділянка) № 31, які належать на праві приватної власності боржнику – Дмитрошкіну Олександру Валерійо-
вичу (09.08.1981 року народження, РНОКПП 2974513154).

Згідно звітів суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання ТОВ «Компанія ПАРУС» про оцінку
майна, ринкова вартість вищезазначених об’єктів нерухомого майна складає: садового будинку - 
467 987,00 грн.; земельної ділянки – 122 878,00 грн.

На виконання вимог ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження» та застосовуючи приписи 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, пропонуємо боржнику Дмитрошкіну Олександру Валерійовичу (09.08.1981 року
народження, РНОКПП 2974513154, останнє відоме місце проживання: Одеська область, м. Чорноморськ
(колишня назва: Іллічівськ), вул. Олександрійська, 12, кв. 132) у десятиденний строк з дня опублікування
вказаного повідомлення в засобах масової інформації, подати державному виконавцю свої міркування сто-
совно згоди/незгоди з вартістю оціненого майна, а також з’явитися до Відділу за адресою: Одеська область,
м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, буд. 21, каб. № 8, для ознайомлення з висновком оцінки та іншими
матеріалами виконавчого провадження.

Якуба Ольга Олександрівна викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області як відповідачка по цивільній справі
№ 324/1478/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Якуба Ольги Олександрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться
29.12.2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запорізької
області.

Суддя Іванченко М.В.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
23 грудня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Ме-
літопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 72309, Запорізька область, 
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, Ніколаєва Олексія
Леонідовича (останнє відоме місце реєстрації: Запо-
різька обл., м. Мелітополь, пр-кт 50 річчя Перемоги
буд. 22) як відповідача по цивільній справі 
№ 320/7137/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ніколаєва Олексія Леонідовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Кучеренко Н.В.
Южний міський суд Одеської області викликає Василенко Тетяну

Іванівну як відповідачку по цивільній справі № 519/201/16-ц за позовом
ТОВ ФК «Кредит-Капітал» до Василенко Тетяни Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором у судове засідання на 23
грудня 2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: Одеська
область, м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідачки Василенко Тетяни Іванівни у судове засі-
дання, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя З.І. Барановська

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області викликає
у судове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2016 року о 09.30 годині
в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 72309, Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, Велієва Сейрана Решатовича (останнє відоме місце реєс-
трації - Запорізька обл., Мелітопольський р-н., с. Терпіння, вул. Тру-
дова, буд. 204) як відповідача по цивільній справі № 320/7135/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Велієва Сейрана Решатовича про
стягнення заборгованості.

Суддя Кучеренко Н.В.

Чернігівський районний  суд Чернігівської області викликає відпо-
відача Краліча Олега Володимировича, останнє відоме місце прожи-
вання, Чернiгiвський район, с.Халявин, вул. Зелена, буд. 91, в судове
засідання на 27 грудня 2016 року о 10 год. 00 за адресою: м. Чернігів,
вул. Хлібопекарська, 4, за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Краліча
Олега Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Cуддя Криворученко Д.П. 
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Номер лоту 
Коротка назва лоту/номер 

кредитного договору 
Q3923078518b968 Право вимоги за кредитним 

договором № 11-01-11 від 
27.07.2011 р. 

Q3923078518b969 Право вимоги за кредитними 
договорами:  
№ 6-01-11 від 27.12.2011р. 
№ 1468-13 від 08.08.2013р. 
№ 1470-13 від 08.08.2013р. 
№1533-15 від 06.01.2015р. 
№1500-14 від 08.04.2014р. 
№1479-13 від 07.10.2013р. 
№1473-13 від 04.09.2013р. 

Місце проведення 
аукціону: 

http://torgi.fg.gov.ua:80/prozor-
rosale 

Дата проведення 
аукціону: 

18.01.2017 

Час проведення 
аукціону: 

з 11:00 до 16:00 

Детальна 
інформація по лоту 
(параметри, 
забезпечення, 
початкова ціна, 
правила участі в 
аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/145-at-bank-
finansy-ta-kredyt/8272-
oholoshennya-pro-
provedennya-auktsionu-z-
realizatsiyi-aktyviv-at-bank-
finansy-ta-kredyt-na-
elektronnomu-torhovomu-
maydanchyku-tov-it-kontrakt 
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ 
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ
29.11.2016 м. Київ № 2636

Про затвердження 
Методики оцінки вартості
100 % акцій банку,  
віднесеного до категорії
проблемних або неплатоспроможних

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику оцінки вартості 100 % акцій банку, віднесеного до категорії

проблемних або неплатоспроможних, що додається.
2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним

департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення

цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі
Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Директор-розпорядник К. М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб 
29 листопада 2016 року № 2636

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 грудня 2016 року за № 1643/29773

Методика оцінки вартості 100 % акцій банку, віднесеного 
до категорії проблемних або неплатоспроможних

І. Загальні положення
1. Ця Методика розроблена з метою реалізації норм Закону України «Про систему га-

рантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного
банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2012 року за № 1581/21893, інших нормативно-правових актів Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд).

2. Ця Методика визначає порядок дій працівників Фонду, у тому числі уповноваженої
особи Фонду, щодо визначення в умовах конкурсу початкової (мінімальної) ціни банку,
віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних (на стадії тимчасової ад-
міністрації).

3. Оцінка акцій банку за цією Методикою здійснюється щодо банку, віднесеного до
категорії проблемних або неплатоспроможних (на стадії тимчасової адміністрації).

4. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, визначених у Законах України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність»,
нормативно-правових актах Фонду та Національного банку України (далі – НБУ), зокрема
у нормативно-правовому акті з питань оцінки активів (далі – Методика оцінки активів).

5. Оцінка акцій банку здійснюється на підставі висновків щодо вартості всіх активів
банку та розміру зобов’язань банку відповідно до звітів суб’єктів оціночної діяльності
та/або за Методикою оцінки активів.

ІІ. Порядок оцінки акцій банку
1. Вартість 100 % акцій неплатоспроможного банку для цілей цієї Методики визнача-

ється в межах майнового підходу. Основним методом майнового підходу до оцінки акцій
банку є метод накопичення активів. Метод накопичення активів полягає у визначенні
чистої вартості активів, що формують майновий комплекс банку. Визначена вартість чис-
тих активів коригується на розмір понесених збитків у разі прийняття інвестором рішення
про створення нового банку замість придбання діючого (вартість ліцензії).

2. Оцінка активів здійснюється у такій послідовності:
1) отримання від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, відпові-

дального структурного підрозділу Фонду або суб’єкта оціночної діяльності висновків
щодо вартості всіх активів банку. У разі наявності активів, вартість яких не визначено,
вартість таких активів може прийматись на рівні балансової вартості;

2) розрахунок чистої вартості активів банку відповідно до цієї Методики;
3) розрахунок приведеної суми втрачених інвестором доходів у разі створення нового

банку;
4) визначення загальної оціночної вартості акцій банку шляхом складання результатів

оцінки за кожною групою активів та грошовий потік втрачених інвестором доходів.
3. Чиста вартість активів банку визначається як різниця між вартістю всіх активів

(включно з позабалансовими) та розміром зобов’язань банку (включно з позабалансо-
вими), визначених на дату оцінки.

Вартість 100 % акцій банку визначається за формулою:
ВА=ЧВА+ВІД, 

де ВА – вартість 100% акцій банку (вартість банку);
ЧВА – чиста вартість активів банку на дату оцінки;
ВІД – приведена до поточної дати сума втрачених інвестором доходів у разі створення

нового банку.
Вартість активів на дату оцінки визначається за Методикою оцінки активів.
4. Розмір зобов’язань неплатоспроможного банку приймається на рівні балансової

вартості. У разі наявності умовних зобов’язань (або інших зобов’язань, що обліковуються
на позабалансових рахунках) розмір зобов’язань банку збільшується на суму таких умов-
них зобов’язань та інших зобов’язань, що обліковуються на позабалансових рахунках,
вартість яких визначається рівній сумі зобов’язань банку за договором, помноженій на
ймовірність виконання банком вимог за таким умовним (іншим) зобов’язанням. За від-
сутності інформації для визначення розміру ймовірності виконання банком вимог за
таким умовним (іншим) зобов’язанням, вона визначається на рівні 50 %.

5. Приведений до поточної дати грошовий потік втрачених інвестором доходів у разі
створення нового банку (ВІД) визначається виходячи із такого:

1) статутний капітал нового банку – на рівні мінімальних вимог, встановлених зако-
ном;

2) термін розміщення коштів для формування статутного капіталу нового банку на
кореспондентському рахунку НБУ (час на створення нового банку відповідно встановле-
них строків виконання процедур, передбачених законодавством) – 6 місяців;

3) процентний дохід, який міг би отримати інвестор за час, необхідний на створення
нового банку, – на рівні облікової ставки НБУ;

4) ставка дисконтування грошових потоків – на рівні облікової ставки НБУ.
Розрахунок приведеної до поточної дати суми втрачених інвестором доходів у разі

створення нового банку (ВІД) здійснюється за такою формулою:
ВІД = NPV1 – NPV2, 

де ВІД – приведений до поточної дати грошовий потік від втрачених інвестором до-
ходів у разі створення нового банку;

NPV1 – приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на депозитному
рахунку;

NPV2 – приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на кореспон-
дентському рахунку.

Приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на депозитному ра-
хунку (NPV1) розраховується за такою формулою:

,

де It – грошовий потік від процентних або інших доходів від розміщеного депозиту у
розмірі, який дорівнює мінімальному капіталу для банківської установи, у відповідному
місяці t;

d – ставка дисконтування грошових потоків – на рівні облікової ставки НБУ у місяч-
ному вираженні;

n – кількість місяців, що становить 6 місяців.
Приведений грошовий потік від розміщення інвестором коштів на кореспондент-

ському рахунку (NPV2) розраховується за такою формулою:

,

де It – грошовий потік від процентних або інших доходів від коштів, розміщених на
кореспондентському рахунку в НБУ у розмірі, який дорівнює мінімальному капіталу для
банківської установи, у відповідному місяці t;

d – ставка дисконтування грошових потоків – на рівні облікової ставки НБУ у місяч-
ному вираженні;

n – кількість місяців, що становить 6 місяців.
6. У разі якщо розрахована вартість 100% акцій банку (ВА) є негативною, вартість

банку приймається рівною 1 гривні.
Приклад розрахунку вартості акцій (млн грн):

IІІ. Оформлення результатів оцінки акцій та їх використання Фондом
1. Відповідальна особа Фонду звітує за результатами здійснення оцінки акцій банку

перед виконавчою дирекцією Фонду.
2. Звіт має містити, зокрема:
1) опис об’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати (наприклад: найменування

банку, код за ЄДРПОУ тощо);
2) дату, на яку здійснено оцінку, та дату складання звіту; 
3) строк дії звіту та висновку про вартість акцій, розраховану відповідно до цієї Мето-

дики;
4) мету проведення оцінки із посиланням на цю Методику;
5) застереження, що оцінка здійснена не на підставі нормативно-правових актів, від-

повідно до яких проводиться оцінка суб’єктами оціночної діяльності;
6) перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
7) викладку усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;
8) інформацію відповідальної особи Фонду щодо якості використаних вихідних даних

та інших даних;
9) іншу інформацію, що є важливою для підтвердження об’єктивності оцінки акцій і

висновку про їх вартість;
10) посилання на вихідні дані та іншу враховану інформацію під час проведення

оцінки;
11) розрахункові дані щодо визначення вартості об’єктів оцінки (результати оцінки);
12) висновок про загальну вартість об’єкта оцінки;
13) додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби  інші інформаційні

джерела, які роз’яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.
3. Звіт про результати здійснення оцінки 100 % акцій банку складається в електрон-

ному вигляді та має бути захищений від перегляду та зміни паролем. Роздрукований звіт
має бути прошнурований, пронумерований та підписаний відповідальною особою Фонду.

4. Звіт про результати здійснення оцінки 100 % акцій банку має бути складений до
дня визначення найменш витратного способу виведення неплатоспроможного банку з
ринку (крім випадків виведення банків з ринку за участю держави).

5. Строк дії звіту про результати здійснення оцінки 100 % акцій банку становить не
більше трьох місяців з дати, на яку здійснено оцінку активів такого банку. Звіт, строк дії
якого сплинув, може бути оновлений шляхом оновлення вихідної інформації щодо ак-
тивів, які оцінювались, та прийнятих припущень зі здійсненням повторного розрахунку.

6. Звіт про результати здійснення оцінки 100 % акцій банку є документом з обмеже-
ним доступом, що містить банківську таємницю.

Начальник відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення
Н. О. Лапаєва
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Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

19 грудня 2016 року 
за № 1643/29773

Вартість активів на дату запровадження тимчасової 
адміністрації 

138,0 

Розмір зобов’язань банку 10,5 
Вартість чистих активів банку (ЧВА) 127,5 
Мінімальний статутний капітал банку 500,0 
Строк розміщення коштів на коррахунку, місяців 6 
Облікова ставка НБУ 15,5% 
Грошовий потік від процентних доходів від розміщеного депозиту під облікову ставку: 
Місяць 1 2 3 4 5 6 
Втрачені процентні доходи інвестора 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

NPV1 37,1 
NPV2 (відсотки на коррахунок не нараховуються) 0,0 
Приведений грошовий потік від втрачених 
процентних доходів  (ВІД) 37,1 
Вартість акцій банку (ВА) 164,6 

 
 



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИЙ КУР’ЄР28

оголошення

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 231) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Безуглого Євгена Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Безуглий Євген Васильович, 07.08.1963 р.н., викликається на
11.01.2017 року на 08 годину до суду, кабінет № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Харитонова Г. Л.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 231) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Демченка Юрія Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Демченко Юрій Васильович, 12.04.1976 р.н., викликається на
12.01.2017 року на 13 годину 20 хвилин до суду, кабінет № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Харитонова Г. Л.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, буд. 231) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Го-
ловача Анатолія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Головач Анатолій Вікторович, 24.04.1959 р.н., викликається
на 12.01.2017 року на 13 годину до суду, кабінет № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Харитонова Г. Л.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Черкашиної Т. Ф., Черкашина
Ф. І. про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Черкашина Тетяна Федорівна, 06.07.1959 року
народження, Черкашин Федор Ігорович, 01.12.1986 року народження,
останнє відоме місце проживання: 85670, Донецька область, м. Вугле-
дар, вул. 13 Десантників, буд. 47, кв. 15.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 11 січня 2017 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Скиць-
кого Олексія Вадимовича, 30.03.1985 р.н., зареєстрованого: м. Коно-
топ, вул. Успенсько-Троїцька, 45/2, Сумської області, як відповідача по
цивільній справі № 577/4287/16-ц (2/577/1534/16 р.) за позовом Щер-
бакова О. В. до Скицького О. В., третя особа: Конотопський MB УДМС
України у Сумській області про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом, яке відбудеться 11 січня 2017 року о 09
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м.
Конотоп, вул. Садова, 8, Сумської області, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсут-
ність відповідача на підставі зібраних по справі доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання як відповідачів:

Миколаєнко Марину Георгіївну цивільна справа № 185/5585/16-ц за по-
зовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» про стягнення заборгованості
за кредитним договором;

Назаряна Армена Альбертовича, Оганнісян Чінірі Норіківни цивільна
справа № 185/5540/16-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 25 січня 2017 року о 15.30 год. за адре-

сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами

ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Панькова Сергія Олександровича про стягнення заборго-
ваності, Паньков Сергій Олександрович 03.05.1981 року народження,
зареєстрований: вул. Озірна, 14, с. Острожани, Жашківського району,
Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 03 січня 2017 року о 08 год. 00 хв. в
залі судових засідань Жашківського районного суду Черкаської об-
ласті за адресою: вул. Чапаєва, 8, м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Р.В. Шимчик

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого Ерднієва Німгіра Вікторовича 17.02.1970 року народження
(останнє відоме місце проживання: вул. Незалежності, 84/37, м. Чортків,
Тернопільської області) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засідання, яке відбудеться 27
грудня 2016 року об 11 год. 30 хв. Явка в судове засідання обов’язкова. При
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

Суддя Кунцьо С.В.

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику  

ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ».

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викли-
кає Кичигіна Олексія Миколайовича, 19.04.1977 р.н., зареєстрованого
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтинська, буд.
50, кв. 38, для повідомлення про підозру та надання доступу для оз-
найомлення з матеріалами кримінального провадження
№22015080000000112 за підозрою у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 09
год. 00 хв. 24.12.2016 року у кабінет №120 слідчого відділу УСБУ в За-
порізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська,
буд. 62.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання
спеціальних дозволів на користування надрами, відповідно 

до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання
спеціальних дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр
приймається від претендентів Державною службою геології та надр України
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 20 січня 2017 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Калабановську Галину
Анатоліївну, як відповідача в цивільній справі №
328/3843/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі
представника позивача Сафір Федора Олеговича до
Калабановської Галини Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться 11 січня 2017 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О.Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Балабанову Олену Іва-
нівну, як відповідача в цивільній справі №
328/3559/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі
представника позивача Сафір Федора Олеговича до
Балабанової Олени Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 10 січня 2017 року о 09.00 годині в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О.Ю.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області викликає Кириленка Андрія Анатолійовича
як відповідача по цивільній справі за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Кириленка Андрія
Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке
призначено на 10.00 годину 29 грудня 2016 року за
адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ,
вул. Кібрика, 11, каб. № 3. У випадку вашої неявки
справа буде розглядатися без вашої участі.

Суддя М.М. Ротар

Тростянецьким районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Новікову Олену Анатоліївну,
17.11.1986 р.н., в судові засідання у цивільній справі
№ 588/1445/16-ц провадження № 2/588/715/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Новікової Олени
Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке від-
будеться о 08 год. 30 хв. 28.12.2016 року, о 09 год.
00 хв. 16.01.2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 9.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
її відсутності.

Суддя М.В. Щербаченко

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб 
населення №26(199)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

27.12.2016 р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №26(199)-
2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570, від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 26(199)-1 
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 27 грудня 2016 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 470,000
т, ресурс січня 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція 
№ 1: 60 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 1 260 т, транспортування автотранспортом. 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
№ 2: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування залізницею.  Стартова ціна за 1 тонну
– 7 389,88 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори
купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у січні 2017 року на умовах EXW франко-
завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу 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 упов-
новажену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 26 грудня 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 повинні укласти з біржею дого-
вори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спе-
ціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна
отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8
тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим ро-
боти біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Яковенка А.В. про стягнення за-
боргованості – Яковенка Андрія Вікторовича у су-
дове засідання, яке відбудеться о 09.00 годині 25
січня 2017 року за адресою: м. Суми, вул. Першо -
травнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідача Яковенка Андрія Вікто-
ровича у судове засідання, суд вирішить справу на
підставі наявних в ній доказів.

Суддя О.І. Чернобай

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шен-
геля Андрія Олександровича, Шенгеля Ларису Іва-
нівну як відповідачів в судове засідання по цивільній
справі № 426/641/16-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Шенгеля А.О., Шенгеля Л.І. про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 23 грудня
2016 року о 14.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Семе-
нуха Євгенія Вікторовича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/14151/16-ц за
позовом Семенуха Ганни Олександрівни до Семе-
нуха Євгенія Вікторовича про розірвання шлюбу, що
відбудеться 23 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

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Вєт-
рова Олексія Юрійовича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7340/16-ц за
позовом Крикунової Тетяни Василівни до Вєтрова
Олексія Юрійовича про стягнення аліментів на не-
повнолітню дитину, що відбудеться 23 грудня 2016
року о 16.50 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн ((зз 

ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта"
Гнідинцівський 

ГПЗ
25 5 6 158,23 7 389,88 184 747,00 125 923 735,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва січня 2017р. Термін 
відвантаження січень 2017р.

2 ПАТ "Укрнафта"
Гнідинцівський 

ГПЗ
20 19 6 158,23 7 389,88 147 797,60 380 2 808 154,40

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги 

виробництва січня 2017р. Термін 
відвантаження січень 2017р.

3 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 15 6 158,23 7 389,88 147 797,60 300 2 216 964,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва січня 2017р. Термін 
відвантаження січень 2017р.

4 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 29 6 158,23 7 389,88 147 797,60 580 4 286 130,40

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-
во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва січня 2017р. Термін 

відвантаження січень 2017р.

5 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги 
виробництва січня 2017р. Термін 
відвантаження січень 2017р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 26.12.2016р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2010). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 465

10 826 174,20

 
№ 
п/п 

Об’ єкт надрокористування Початкова 
ціна 

продажу 
дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’ єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце 
розташування 

1 2 3 4 5 6 
1 Новотростянецьке 

родовище 
пісок, 

супутня – 
вапняк 

видобування Львівська обл., 
Миколаївський 

р-н 

56,2 

 
 

 

 
 
Номер лоту: 6120,6121 
Коротка назва лоту/номер 
кредитного договору: 

Право вимоги за кредитними 
договорами №MKLVU1.54127.002, 
№MKLVU1.150005.012 та договорами  
забезпечення виконання зобов'язань   

Місце проведення аукціону: https://torgi.e-commodity.fbp.com.ua/ 
Дата проведення аукціону: 24.01.2017 р. 
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила 
участі в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/121486; 
http://torgi.fg.gov.ua:80/121490 
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Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 12 січня 2017 р. о 09 годині 00 хвилин в залі засідань
№ 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса, вул.
Балківська, 33 відбудеться слухання справи за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Андрушкова Ігоря Ігоровича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.

В судове засідання у вищевказаний час викликається
як відповідач Андрушков Ігор Ігорович. В разі його не-
явки в судове засідання позов може бути розглянутий
за його відсутністю та на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Л. М. Чернявська

Повістка про виклик та інформація про документ 
при здійсненні спеціального судового провадження 

№ 1-кп/325/121/2016 (325/1002/16-к)
Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 року

народження, останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька область, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викли-
кається до Приазовського районного суду Запорізької
області (за адресою: Запорізька область, Приазовський
район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)22160,
(06133)23813), для участі в підготовчому судовому засіданні
на 10 годину 00 хвилин 27 грудня 2016 року, у криміналь-
ному провадженні № 22015050000000008 щодо обвинува-
чення Філіна І.В. у вчиненні кримінальних правопорушень -
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.
Справа розглядатиметься у складі колегії суддів: головую-
чого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А., Діденко
Є. В. Участь обвинуваченого в судовому засіданні обов’яз-
кова. Наслідками неприбуття обвинуваченого за викликом
без поважних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України - є накла-
дення грошового стягнення, примусовий привід, а також
здійснення спеціального судового провадження у відсут-
ності обвинуваченого. З моменту опублікування повістки
про виклик, у газеті «Урядовий кур’єр» обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Відповідно до ст. 323 КПК України, обвинувачений Філін
І.В. у наведеному вище кримінальному провадженні пові-
домляється про те, що 29 листопада 2016 року Приазов-
ським районним судом Запорізької області постановлена
ухвала про здійснення спеціального судового провадження
та копія ухвали надіслана захиснику.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5465/16-ц за
позовом ПАТ «Експрес-Банк» до Пірожнікова А. О. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Пірожніков Андрій
Олександрович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул. Залізнична, буд. 84, кв.
15, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 04 січня 2017 року
(корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Дубровицький районний суд Рівненської області
(м. Дубровиця, вул. Миру, 2а) викликає Гузича Ва-
силя Володимировича (06.09.1984 року народ-
ження) як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 560/975/16-ц за позовом Гузич
Ірини Анатоліївни до Гузича Василя Володимиро-
вича про стягнення аліментів на утримання малоліт-
ньої дитини, що призначена до розгляду на 27
грудня 2016 року об 11.00 год.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя І. В. Оборонова

Ярмолинецький районний суд Хмельницької
обійсті (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавлов-
ська, 71) повідомляє Романюк Іванну Миколаївну,
02.07.1988 р.н., що 10 січня 2017 року о 10 год. 30
хв. и приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Рома-
нюк І.М. про стягнення заборгованості (головуючий
суддя Мазурчак В. М.). Ваша явка в судове засідання
обов’язкова. У разі неявки справа буде слухатися у
вашій відсутності на підставі доказів, які є в матеріа-
лах справи.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Геннадьєва Володимира Юрійовича 24 травня
1984 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Конотоп, вул. Усп.-Троїцька, буд. 41, кв. 52), як
відповідача по справі № 2/577/1818/16; 577/5000/16-ц за
позовною заявою ПАТ КБ «Державний експортно-імпор-
тний банк України» до Геннадьєва Володимира Юрійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 29 грудня 2016 року о 10 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Конотопського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет
№ 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87. При собі необхідно
мати паспорт.

Суддя О. М. Ярмак

Тарутинський районний суд Одеської області пові-
домляє Бикова Сергія Олександровича, як відповідача,
що судове засідання по цивільній справі за позовом
Бикової Тетяни Степанівни до Бикова Сергія Олексан-
дровича про розірвання шлюбу, відбудеться в примі-
щенні суду (Одеська область, Тарутинський район, смт
Тарутине, вул. Красна, 235, каб. № 1) під головуванням
судді Горбань Ю. О. 18 січня 2017 року р. об 11 год. 40
хвилин.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність у заочному порядку.

Суддя Тончева Н. М.

Козелецький районний суд Чернігівської області повідом-
ляє, що судове засідання у цивільній справі № 734/3221/16-ц
за позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Голик Ва-
лентини Миколаївни про стягнення заборгованості 
призначене до розгляду в судовому засіданні на 10 годину
00 хвилин 27 грудня 2016 року під головуванням судді 
С. М. Бараненка в приміщенні суду за адресою: смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області.
Для участі у справі, як відповідачка викликається Голик Ва-
лентина Миколаївна, 20 квітня 1971 року народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації: Козелецький район,
Чернігівська область, с. Петрівське, вул. ім. Свердлова, 
буд. 42, 17085.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачка вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності ві-
домостей про причини неявки відповідачки повідомленої на-
лежним чином, причину неявки буде визнано судом
неповажною і суд вирішує справу на підставі наявних даних
чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Козелецький районний суд Чернігівської області повідом-
ляє, що судове засідання у цивільній справі № 734/3299/16-ц
за позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Пановської
Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості призначене
до розгляду в судовому засіданні на 10 годину 40 хвилин 27
грудня 2016 року під головуванням судді С. М. Бараненка в
приміщенні суду за адресою: смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7 Чернігівської області. Для участі у справі,
як відповідачка викликається Пановська Ірина Анатоліївна,
25 вересня 1982 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації: Козелецький район, Чернігівська область, с. Кра-
силівка, вул. Щорса, буд. 113, 17031.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачка вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності ві-
домостей про причини неявки відповідачки повідомленої на-
лежним чином, причину неявки буде визнано судом
неповажною і суд вирішує справу на підставі наявних даних
чи доказів (ухвалює заочне рішення).

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
перебуває цивільна справа №359/3426/16-ц за позовом
Овсієнка Миколи Петровича до Бориспільської районної
державної адміністрації, Босіченко Світлани Олексан-
дрівни, Буряка Олега Миколайовича, Буряк Світлани Ва-
силівни, Гракова Олега Миколайовича, Гукова Василя
Тимофійовича про скасування розпорядження місце-
вого органу виконавчої влади, про визнання осіб такими,
що втратили право власності на земельні ділянки.

У зв’язку з цим суд викликає відповідачів Босіченко
Світлану Олександрівну, Буряка Олега Миколайовича,
Буряк Світлану Василівну, Гракова Олега Миколайовича
та Гукова Василя Тимофійовича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 17 го-
дині 00 хвилин  4 січня 2017 року за адресою: м. Борис-
піль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, буд. 5) розглядає цивільні справи за позов-
ними заявами Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПРИВАТБАНК» про стягнення
заборгованості за кредитним договором з: Теліка-
нової Тетяни Шаліханівни (справа № 219/2372/16-ц;
2/219/1734/2016), Полехіної Наталі Павлівни (справа
№ 219/2371/16-ц; 2/219/1733/2016), Мунтян Андрія
Володимировича (справа № 219/2470/16-ц;
2/219/1784/2016).

Відповідачі викликаються для участі в розгляді
справ по суті до суду:

1) Полехіна Наталя Павлівна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Чапаєва, буд. 16) викликається 26
грудня 2016 року на 08 годину 00 хвилин;

2) Мунтян Андрій Володимирович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, м. Юнокомунарівськ, вул. Готвальда,
буд. 4, кв. 4) викликається 26 грудня 2016 року на
08 годину 30 хвилин;

3) Теліканова Тетяна Шаліханівна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Першотравнева, буд. 22, кв. 10) ви-
кликається 26 грудня 2016 року на 09 годину 00 хви-
лин.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя Конопленко О. С.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович,

20.07.1970 року народження, зареєстрований за ад-
ресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та об-
винувачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989
року народження, зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 1, корпус В,
кв. 32, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Ук-
раїни викликаються в судове засідання, яке відбу-
деться 26 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у
залі судових засідань № 130 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості
обвинувачених.

Суддя Попревич В. М.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4814/2016 за позовом Ткачової M. B. до Ковальчука
І. І., за участю третьої особи — Служби у справах дітей
Слов’янської міської ради, про надання дозволу на тимча-
совий виїзд дитини за межі України, а також на територію,
не підконтрольну українській владі, без згоди батька.

Розгляд справи по суті відбудеться 04.01.2017 року о
08.30 год. (додаткова дата — 06.01.2017 року об 11.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Ковальчука Івана Івановича, 28.07.1982
р.н., адреса реєстрації — Донецька область, м. Горлівка-7,
вул. Дубиніна, 11, кв. 30 — обов’язкова. У разі неявки від-
повідача справу буде розглянуто без його участі! Відпові-
дачу пропонується подати свої заперечення проти позову та
докази. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Дергачівський районний суд Харківської області ви-
кликає Безсім’яникова Олега Валерійовича, останнє ві-
доме місце проживання: Харківська область,
Дергачівський район, сел. Солоницівка, вул. Пушкіна,
№11, кв. 73, як відповідача у цивільній справі
№619/2767/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Без-
сім’яникова Олега Валерійовича, Мовмига Інни
Анатоліївни про стягнення заборгованості, на 11 год. 00
хв. 26 грудня 2016 року. Судове засідання відбудеться в
залі судових засідань №2 приміщення Дергачівського
районного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, №63.

Ваша явка обов’язкова. У випадку неявки до суду на
зазначений день і час без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута
без вас на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становлене заочне рішення).

Суддя Є. А. Болибок

Глибоцький районний суд Чернівецької області ви-
кликає Чорнея Андрія Миколайовича, 08.10.1979 року
народження, Балюк Ірину Михайлівну, 19.02.1984 року
народження, як відповідачів по цивільній справі
№715/2029/16-ц, провадження №2/715/959/16 за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорнея Андрія Ми-
колайовича, Балюк Ірини Михайлівни про стягнення
заборгованості, в судове засідання ст. 29.12.2016 року
на 12 год. 00 хв. у залі судового засідання Глибоцького
районного суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Чорнея Андрія Ми-
колайовича за адресою: с. Чагор Глибоцького району
Чернівецької області, Балюк Ірини Михайлівни за адре-
сою: вул. Сокальська, 40, кв. 2, м. Чернівці.

У разі неявки відповідачів справа буде розглядатися
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Трач Володимир Михайлович викликається до Переяс-
лав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області,
що знаходиться за адресою: м. Переяслав-Хмельницький,
Київської області, вул. Богдана Хмельницького, 65, на 10
год. 00 хв. 16 січня 2017 року, як відповідач по справі 
№ 2/373/1078/16 за позовом Бублика Дмитра Олександро-
вича до Трача Володимира Михайловича, приватного но-
таріуса Київського міського нотаріального округу
Шевченко Інни Леонтіївни, треті особи: Бублик Юлія Андрі-
ївна, ТОВ «Фінансова компанія «Базель-Фінанс», Коток Ок-
сана Миколаївна, приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу Єгорова Марина Євгенівна про витре-
бування майна з чужого незаконного володіння.

В разі його неявки до суду, він вважається повідомле-
ним про час і місце судового розгляду належним чином
і розгляд справи буде проводитися без його участі.

Суддя Потоцький В. В.

В провадженні Роменського міськрайонного суду
Сумської області перебуває цивільна справа 
№ 585/4294/16-ц, провадження № 2/585/1227/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74
ч. 9 ЦПК України викликає до суду Винник Оксану Ми-
колаївну, 10.10.1987 року народження, останнє відоме
місце проживання: Сумська область, Роменський район,
с. Перехрестівка, вул. Леніна, 68, як відповідача по
справі на   28 грудня 2016 року на 15 год. 30 хв.

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

У разі неявки відповідача Винник О. М. в дане судове
засідання справа буде розглядатися в її відсутності на
підставі наявних в справі доказів.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті по цивільній справі за позовом Бабенко Лесі
Миколаївни до Пархомець Сергія Олексійовича про
стягнення аліментів на утримання повнолітньої ди-
тини в зв’язку з продовженням навчання, викликає
до суду відповідача Пархомець Сергія Олексійовича,
останні відомі місця реєстрації за адресою: Київська
область, Білоцерківський район, с. Поправка, вул.
Колгоспна, буд. 14, Житомирська область, Олев-
ський район, с. Пояски.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року
о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Білоцерківського
міськрайонного суду Київської області, за адресою:
Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотрав-
нева, 4а, зал № 3, суддя Жарікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде роз-
глянуто в його відсутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Лукашова Станіслава
Миколайовича, останнє відоме місце проживання: вул. Підгірна, 168, смт Білокуракине;
Орлова Валентина Олександровича, останнє відоме місце проживання: с. Паньківка,
вул. Зарічна, 27, Білокуракинський район Луганської області, для розгляду криміналь-
ного провадження № 1-кп/409/69/16 стосовно Лукашова Станіслава Миколайовича за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України та Орлова Валентина Олександровича, за ознаками криміналь-
ного правопорушенням, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться
24.01.2017 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення обвинувачені вважаються належним чином
повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання. У випадку не-
явки обвинувачених, справу буде розглянуто за їх відсутності, на підставі ст. 297-1, 323
КПК України.

Суддя Баранов С. Б.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді Осі-
пенко Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/7281/16-к стосовно Заруби Владлена Вікторовича, 12.07.1969 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Заруба В. В. зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, квартал Дружби, кв. 17.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Зарубу Владлена Вікторовича, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 18 січня 2017 року о 10.00 год. в залі Сва-
тівського 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 Осі-
пенко Л. М., суддів Юрченко C. O., Река А. С.

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Олени Миколаївни.
13.11.1968 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст.109. ч. 2 ст.110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена
Костенко Олена Миколаївна, зареєстрована за адресою: Луганська область Красно-
донський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської
області викликає Костенко Олену Миколаївну у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 11 січня 2017
року на 10.00 годину в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської
області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

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

Обвинувачений Пронько Юрій Олександрович, 02.04.1962 року на-
родження, зареєстрований за адресою: Луганська область, Біловод-
ський район, с. Бараниківка, вул. Юрченка, 92 відповідно до вимог ст.
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбу-
деться 13 січня 2017 о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як об-
винувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду згідно зі ст.
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.
ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/3114/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань № 12015130000000038 від 19.02.2015 року, стосовно Казацького Олександра
Олександровича, 07 жовтня 1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку передбаченому, ст. 297-1
КПК України.

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

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Казацького Олександра Олександровича в підготовче судове засідання,
яке здійснюється в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 12 січня
2017 року о 10.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядалося колегією суддів у складі головуючої судді
Старікової М. М., судді Березіна A. Г., судді Калмикової Ю. О.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/7339/15-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань № 22015130000000001 від 02.01.2015 року, стосовно Галімуліна Володимира
Юрійовича, 05 липня 1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Галімуліна Володимира Юрійовича в судовий розгляд, який здійсню-
ється в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 16 січня 2017 року
о 09.30 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської області
за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів у складі головуючої
судді Старікової M. M., судді Березіна А. Г., судді Фастовця В. М.
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оголошення
Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відповідачів: Аксенчука Василя Борисо-

вича, Анастюка Івана Олексійовича, Анастюка Миколу Олексійовича, Андрєєву Галину Григорівну, Антіпова
Костянтина Григоровича, Антіпова Костянтина Григоровича, Антіпову Тетяну Володимирівну, Бабіча Ми-
колу Михайловича, Бабіч Світлану Валентинівну, Баранкову Галину Олександрівну, Битюту Галину Мико-
лаївну, Битюту Романа Миколайовича, Бізоню Михайла Михайловича, Бобу Надію Валентинівну,
Бондаренка Анатолія Івановича, Бураго Людмилу Юріївну, Бутька Ігоря Олександровича, Вдовіна Сергія
Олександровича, Вдовіна Павла Олександровича, Вдовіна Олександра Андрійовича, Векшенкову Марію
Тимофіївну, Бойка Валерія Михайловича, Анастюка Володимира Дмитровича, Чернегу Надію Василівну,
Вінтоняк Петринелю Захарівну, Воєводу Юрія Анатолійовича, Волошина Володимира Григоровича, Ворону
Валерія Павловича, Вороніну Людмилу Іванівну, Баранкову Галину Миколаївну, Вороніна Володимира
Олександровича, Вороніна Олега Вікторовича, Вергуненко Інну Вікторівну, Воєводу Валерія Тимофійовича,
Бекурашвілі Важу Арчиловича, Баринову Тетяну Іванівну, Бобік Клавдію Григорівну по цивільній справі за
позовом Анастюк Любові Степанівни, Анастюка Віктора Михайловича, Анастюк Зої Костянтинівни, Анастюк
Катерини Миколаївни, Анастюка Олексія Вікторовича, Воєводи Оксани Андріївни, Воленюка Андрія Вале-
рійовича, Воленюка Вадима Валерійовича, Воленюка Валерія Андрійовича, Воленюк Наталії Леонідівни,
Воленюк Тетяни Іванівни, інтереси яких за довіреністю представляє Ковальчук Ірина Миколаївна до Аве-
ріної Рози Миколаївни, Адубецького Миколи Миколайовича, Аксенчука Василя Борисовича, Алєйнік Тетяни
Василівни, Анастюка Анатолія Анатолійовича, Анастюка Анатолія Івановича, Анастюка Віталія Вікторовича,
Анастюк Галини Іванівни, Анастюка Дмитра Васильовича, правонаступником якого є Анастюк Володимир
Дмитрович, Анастюка Івана Олексійовича, Анастюк Катерини Герасимівни, правонаступниками якої є Анас-
тюк Сергій Іванович та Бугеренко Ірина Іванівна, Анастюк Катерини Платонівни, Анастюк Любові Василівни,
Анастюк Любові Степанівни, Анастюка Миколи Олексійовича, Анастюк Наталії Володимирівни, Анастюк
Тіни Костянтинівни, Анастюк Любові Іванівни, Андрєєва Олександра Михайловича, Андрєєвої Галини Гри-
горівни, Адрової Галини Валентинівни, Андрощук Галини Миколаївни, Антіпова Костянтина Григоровича,
Антіпова Олександра Костянтиновича, Антіпової Тетяни Володимирівни, Бабіча Валентина Івановича, Бабіч
Ганни Олександрівни, правонаступником якої є Захарова Ольга Іванівна, Бабіча Миколи Григоровича, пра-
вонаступником якого є Бабіч Микола Миколайович, Бабіча Миколи Михайловича, Бабіч Світлани Вален-
тинівни, Бабюк Галини Миколаївни, Балихіної Надії Йосипівни, правонаступником якої є Бургунська
сільська рада Бериславського району Херсонської області, Баранкової Галини Олександрівни, Баранова
Миколи Інокентійовича, правонаступником якого є Баранов Павло Миколайович, Баранова Павла Мико-
лайовича, Баранової Валентини Павлівни, Баринової Тетяни Іванівни, Батової Галини Олександрівни, пра-
вонаступником якої є Вороніна Тетяна Михайлівна, Битюта Галини Миколаївни, Битюти Романа
Миколайовича, Бекурашвілі Важа Арчиловича, Бізоні Миколи Михайловича, Бізоні Михайла Михайловича,
правонаступниками якого є Бізоня Артем Миколайович, Бізоня Микола Миколайович, Бізоня Олександр
Миколайович, Бізоня Оксани Михайлівни, Бізоня Христини Василівни, правонаступником якої є Бізоня
Михайло Михайлович, Бобік Клавдії Григорівни, Бобу Надії Валентинівни, Бойко Валентини Тимофіївни,
правонаступником якого є Воєвода Валентина Тимофіївна, Бойка Василя Васильовича, Бойка Михайла
Васильовича, правонаступником якого є Бойко Валерій Михайлович, Бойчука Анатолія Яковича, Бонда-
ренка Анатолія Івановича, Бондаренко Марії Іванівни, Бородіна Миколи Гавриловича, правонаступником
якого є Савчук Світлана Миколаївна, Бугеренко Ірини Іванівни, Будька Василя Яковича, правонаступником
якого є Чернега Надія Василівна, Булаха Віктора Андрійовича, Бураго Людмили Юріївни, Бутька Ігоря Олек-
сандровича, Вакули Володимира Васильовича, Вдовіна Олександра Андрійовича, Вдовіна Павла Олексан-
дровича, Вдовіна Сергія Олександровича, Векшенкової Марії Тимофіївни, Вергун Марії Іванівни, Вергуненка
Віктора Павловича, Вергуненко Ганни Володимирівни, Вергуненко Інни Вікторівни, Вишневської Лариси
Климівни, Вінтоняк Петринелі Захарівни, Воєводи Юрія Анатолійовича, Волошина Володимира Григоро-
вича, Ворони Валерія Павловича, Вороніна Валентина Володимировича, Вороніна Віктора Григоровича,
правонаступником якого є Воронін Олег Вікторович, Вороніна Володимира Вікторовича, Вороніна Миколи
Володимировича, Вороніна Володимира Олександровича, Вороніна Олександра Павловича, правонаступ-
ником якого є Вороніна Людмила Іванівна, Вороніної Алжбети Михайлівни, Вороніної Валентини Григо-
рівни, Вороніної Катерини Анатоліївни, Вороніної Любові Миколаївни, правонаступником якої є Воронін
Валентин Володимирович, Вороніної Людмили Іванівни, Бургунської сільської ради Бериславського району
Херсонської області про виділення в натурі земельної ділянки із спільної часткової власності. Слухання
справи призначено на 27.12.2016 року о 13.00 год. у приміщенні Бериславського районного суду Херсон-
ської області за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У
разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Корсаненкова О. О.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє, що слухання справи за позовом Азовцева Кос-
тянтина Володимировича до Овчаренка Юрія
Васильовича, Овчаренко Марії Костянтинівни, третя
особа: виконавчий комітет Охтирської міської ради, як
орган опіки та піклування, відбудеться 04 січня 2017
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 
м. Охтирка, Сумської області, вул. Незалежності, 5. В су-
дове засідання викликається як відповідач Овчаренко
Марія Костянтинівна, 18.10.1989 року народження. У
разі неявки відповідача справу буде розглянуто без її
участі.

Суддя О. В. Олійник

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Александрової Анни Володимирівни до Качанов-
ського Всеволода Олександровича про стягнення
аліментів на неповнолітню дитину в твердій грошо-
вій сумі, у зв’язку з чим повідомляємо відповідача
Качановського Всеволода Олександровича про те
що судове засідання відбудеться 13 січня 2017 року
об 11 год. 30 хв. в приміщенні Київського районного
суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Варнен-
ська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Апеляційний суд м. Києва викликає боржника у вико-
навчому провадженні мірошниченка ігоря михайловича,
20.02.1976 р.н., місце реєстрації: м. Київ, пр-т Бажана, 12,
кв. 45, в судове засідання на 16 січня 2017 року об 11
год. 20 хв. на розгляд апеляційної скарги стягувача Га-
ранджи Ореста Антоновича на ухвалу Дарницького рай-
онного суду м. Києва від 16 травня 2016 року у справі за
поданням головного державного виконавця ВДВС Дар-
ницького РУЮ у м. Києві Тущенко П. Л. про тимчасове
обмеження у праві виїзду за межі України мірошни-
ченка ігоря михайловича, яке відбудеться в приміщенні
суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а, каб. 1104.

Суддя О. Ф. Лапчевська

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа № 761/39100/16-ц за позовом
Дубини Алли Борисівни до Янюка Олександра Леонтійовича,
третя особа: Комунальне підприємство «Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду Шевченківського
району м. Києва», про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Розгляд зазначеної справи призначено на 23.01.2017 р.
о 09.00 год. в Шевченківському районному суді м. Києва.
Шевченківський районний суд міста Києва викликає Янюка
Олександра Леонтійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Стеценка, 11, кв. 61) як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя В. М. Маліновська

Роменський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Комісар Анатолія Олександровича
(1981 р.н., останнє відоме місце проживання: вул. Ра-
дянська, буд. 203, кв.1, м. Ромни) в цивільній справі 
№ 585/3450/16-ц (№ провадження 2/585/995/16) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яка призначена до судового засідання на 26
грудня 2016 року на 12 год. 45 хв.

Адреса суду: м. Ромни, Сумська обл., б-р Шевченка,
14, зал с/з № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у
його відсутності.

Суддя Шульга В. О.

Нестеренко Альона Олександрівна викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідачка по цивільній
справі № 324/1785/16-ц за позовом ПАТ KБ «Приват-
Банк» до Нестеренко Альони Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 29.12.2016 року о 08 год. 30 хв. в
приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. По-
логи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Попов Сергій Олександрович викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1839/16-ц за позовом ПАТ KБ «ПриватБанк»
до Попова Сергія Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 29.12.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

Кудаковський Іван Володимирович викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1843/16-ц за позовом ПАТ KБ «ПриватБанк»
до Кудаковського Івана Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 29.12.2016 року о 09 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи,
Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

ЗаяВа Про наміри
1. Замовник – Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство». 
2. Місцезнаходження забудови - пров. Платонівський в Солом’янському районі м. Києва
3. Характеристика забудови - Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-куль-

турного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від
діяльності ГІБК «Еліта-центр») у провулку Платонівському у Солом'янському районі м. Києва.

Об’єкт належить до п’ятої категорії складності згідно Додатку «М» ДБН А.2.2-3-2012 і не вхо-
дить до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»;
згідно постанови КМУ №808 від 28.08.2013 р.

Технічні та технологічні дані -2-23 поверхів житлового призначення; перший поверх вбудовані
приміщення соціально-культурного призначення. Підземний паркінг на 93 машино-місця.

4. Соціально-економічна необхідність - забезпечення житлом потерпілих від діяльності ГІБК
«Еліта-центр».

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
�— площа ділянки - 0,256 га;
�— теплозабезпечення - приєднання до теплових мереж 2589,3 Гкал (річна потреба);
�— кількість води - 46,68 тис.м3 (річна потреба);
�— трудових: 28 працівників;
�— при будівництві - максимально можлива одночасна робота 16 одиниць вантажного транс-

порту і 2-х зварювальних постів.
Потреба в інших ресурсах: від існуючих інженерних комунікацій відповідно до ТУ.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): орендний транспорт.
7. Екологічні та інші обмеження: приземні концентрації забруднюючих речовин не повинні

перевищувати 0.1 ГДКмр для населених місць. Дотримання інсоляції, забезпечення захисту від
шуму і шкідливих впливів для прилеглої забудови.

8. Еколого-інженерна підготовка і захист території – обумовленість вибору фундаментних рі-
шень, які б забезпечували безпечність експлуатації забудови.

Охорона ґрунту забезпечується вертикальним плануванням і системою дощової каналізації.
9. Можливий вплив запроектованої діяльності на навколишнє середовище:
�— клімат і мікроклімат - не впливає;
�— повітряне середовище - згідно проведених розрахунків кількості забруднюючих речовин

- об’єкт не підлягає постановці на державний облік. Викиди в атмосферне повітря по всіх за-
бруднюючих речовинах нижче 0,1 ГДК населених місць, що відповідає нормативним вимогам:

�— водне середовище - джерелом водопостачання комплексу є водопровідні мережі міста.
Об’єкт забезпечений системою господарсько-побутовою каналізацією.
Скидання стічних вод від забудови буде відповідати вимогам «Правил Скидання стічних вод

у Київську міську каналізацію» від 12.10.11р. №1879;
�— ґрунт - охорона ґрунту забезпечується вертикальним плануванням і системою дощової

каналізації. 
Вплив - в межах нормативних вимог;
— рослинний світ - в межах нормативних вимог;
— соціальне середовище - забезпечення житлом потерпілих від діяльності групи інвести-

ційно-будівельних компаній «Еліта-центр»; 
— навколишнє техногенне середовище - не впливає.
10. Відходи виробництва - нові види відходів не утворюються. Впроваджено систему повод-

ження з відходами.
11. Необхідність і обсяг виконання ОВНС - в обсязі за вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості - Публікація Заяви про наміри через ЗМІ.

01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, КП «Київське інвестиційне агентство»
Тел. (044) 289-53-51

Малиновський районний суд м.Одеси викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 31 січня 2017 року об 11.30 годині в
приміщенні Малиновського районного суду м. Одеси за адре-
сою: Одеська область, м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, Васілаки
Олександра Олександровича (останнє відоме місце реєстрації -
Одеська обл., м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 14, кв. 5) як відпо-
відача по цивільній справі №521/16527/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Васілаки Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості.

Суддя Мазун І. А.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Кос-
тянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська об-
ласть, Ізмаїльський район, с.Камянка, ву.Калинина,127, відповідно до
вимог ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з роз-
гляду кримінального провадження в порядку спеціального судового
провадження стовно Дерменжи В. К., обвинуваченого у скоєнні злочину
передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 26 грудня 2016
року о 14 годині, за адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м.Одеси,  зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями
139, 323 КПК України. Суддя В. М. Коваленко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Васи-
льєва Миколу Олександровича, 1985 р.н., як обвинуваченого у
кримінальному провадженні № 296/2803/16-к по обвинува-
ченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді 
Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбудеться 27.12.2016 р.
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал 
2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова. 

Викликається Іванов Павло Павлович, 09.06.1964 року народ-
ження, місце проживання (перебування) та місцезнаходження
невідоме в судове засідання на 06 січня 2017 року на 09 год. 00 хв.,
яке відбудеться у приміщенні Шосткинського міськрайонного
суду за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 63, у справі 
№ 2/589/1481/16 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Іванова Павла Павло-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Л. О. Стародубцева

Скадовський районний суд Херсонської області викликає в судове
засідання як відповідача на 28. 12.2016 року на 08.00 год. Фідчунова
Віктора Вікторовича, 27.04.1977 року народження, останнє відоме
місце проживання: вул. Леніна, 89, с. Михайлівка, Скадовського
району, Херсонської області, у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Фідчунова Віктора Вікторовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача Фідчунова Віктора
Вікторовича справу буде розглянуто за його відсутністю відповідно
до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Кибальчича, 12,
смт Короп, Чернігівської області, 16200) викликає в судове засідання на
14.00 годину 13 січня 2017 року Снітка Дмитра Олексійовича, останнє ві-
доме місце проживання в с. Атюша, Коропського району, Чернігівської
області, вул. Крупинівка, 14, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Снітка Дмитра Олексійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

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

Суддя О. П. Грушко

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Сніса-
ренка Олександра Григоровича, 10.02.1970 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Черкаси, Черкаська області, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом Продан Анжели Григо-
рівни про визнання права власності на спадкове майно.

Розгляд даної справи відбудеться о 09 годині 30 хвилин 26 грудня
2016 року в приміщенні Новоселицького районного суду Чернівецької
області.

У разі повторної неявки в судове засідання, справу буде розглянуто
без вашої участі.

Суддя Вівчар Г. А.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Кибальчича, 12,
смт Короп, Чернігівської області, 16200) викликає в судове засідання на
15.00 годину 13 січня 2017 року Ярову Тетяну Миколаївну, останнє відоме
місце проживання в смт Короп, Чернігівської області, вул. Заливна, 21,
як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ярової Тетяни Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя О. П. Грушко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Гарсію Амарала Жозе, який
проживає за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, буд. 206/92 як відповідача у судове
засідання по цивільній справі за позовом Ломанцової Валентини Іванівни до Гарсії
Амарала Жозе про розірвання шлюбу на 14.30 год. 23 грудня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4 каб. 5.

В разі неявки в судове засідання відповідача Гарсії Амарала Жозе справу буде роз-
глянуто в його відсутність за наявними матеріалами справи.

Суддя О.Г. Літвінова

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Кравченко Катерини Сергіївни про
стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідачка по справі Кравченко Катерина Сергіївна (місце проживання не відоме) викликається 26
грудня 2016 року на 09 годину 50 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя Радченко Л. А.

Втрачений
диплом № 51/2005, 

виданий Держінспекцією з безпеки 
судноплавства 24.05.2005 р.

на ім’я Толчинський 
Анатолій Федорович, 
вважати недійсним.



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

31

оголошення
www.ukurier.gov.ua20 грудня 2016 року, вівторок, № 240

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Борисову Наталію
Станіславівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Ле-
ніна, 3/27, м. Молодогвардійськ як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі № 426/11527/16-ц за по-
зовом Борисова Дмитра Олександровича до Борисової
Наталії Станіславівни про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 11 січня 2017 року о 16.30 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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Данцева Євгена Вік-
торовича, який зареєстрований за адресою: вул. Леніна,
10/8, м. Молодогвардійськ як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5550/16-ц за позовом
Данцевої Вікторії Сергіївни до Данцева Євгена Вікторо-
вича про розірвання шлюбу, що відбудеться 11 січня
2017 року о 16.00 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

Новоайдарський районний суд викликає Ручкіна Миколу
Івановича, який проживає за адресою: вул. Октябрська, буд.
32, м. Луганськ як відповідача в судове засідання з цивільної
справи № 419/2860/16-ц за позовом керівника Сєвєродо-
нецької місцевої прокуратури Луганської області в інтересах
Луганської обласної державної адміністрації, Новоайдар-
ської районної державної адміністрації Луганської області
до Ручкіна Миколи Івановича про повернення земельної ді-
лянки, що відбудеться 12 січня 2017 року о 14.00 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Ново-
айдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Новоайдарський районний суд викликає Горбовську
Ольгу Михайлівну, Горбовського Юрія Валерійовича, які
проживають за адресою: кв-л Енергетиків, буд. 15, кв. 90,
м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, 
як відповідачів у судове засідання з цивільної справи 
№ 419/2133/16-ц за позовом КП «Жилбудсервіс» до Горбов-
ської Ольги Михайлівни, Горбовського Юрія Валерійовича
про виселення без надання іншого житлового приміщення
та зняття з реєстрації, що відбудеться 10 січня 2017 року о
12.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Задорожнього Василя
Федоровича як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 742/2599/16-ц за позовом Управління праці
та соціального захисту населення Прилуцької міської
ради Чернігівської області до Задорожнього Василя Фе-
доровича про стягнення коштів, що відбудеться 17 січня
2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Корнєва Сергія Сергі-
йовича, який зареєстрований за адресою: кв-л Кошо-
вого, б. 57, кв. 15, м. Молодогвардійськ як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/11775/16-
ц за позовом Корнєвої Вікторії Костянтинівни до Корнєва
Сергія Сергійовича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 11 січня 2017 року о 17.00 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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кутрань Марію Ва-
силівну, яка зареєстрована за адресою: м. Суходільськ,
вул. Доватора, 17/8 Луганської області як відповідачку
в судове засідання по цивільній справі № 426/12996/16-ц
за позовом Кутраня Олександра Миколайовича до Кут-
рань Марії Василівни про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 16 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

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Вол-
кову Олену Михайлівну як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7994/16-ц за
позовом Луганського обласного будинку дитини 
№ 2 до Волкової Олени Михайлівни про позбавлення
батьківських прав, що відбудеться 17 січня 2017
року о 14.00 годині.

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

Суддя В. О. Половинка

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Мєдіна Сергія Сергійовича (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бул. Дружби Народів, 45/25) у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/7917/16-ц за позовом Київського на-
ціонального університету будівництва і архітектури до Мєдіна
Сергія Сергійовича про стягнення суми заборгованості за от-
римані освітні послуги в розмірі 6000 грн, яке відбудеться 
5 січня 2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міській суд Луганської обл. ух-
валив заочні рішення 30.09.2016 р. за позовом КС
«Компаньйон» про стягнення кредиту боржників:

- справа № 428/5031/15-ц - Химченко Олексій Ми-
колайович, Химченко Ганна Миколаївна - мешканці
міста Алмазна Луганської області;

- справа № 428/5019/15-ц - Усов Руслан Юрійович,
Сенюта Ольга Анатоліївна, Шамсутдінов Олександр
Равільєвич, Калиновський Роман Вікторович - меш-
канці міст Кадіївки (Стаханов) та Алчевська Луган-
ської області.

Суддя В. М. Олійник

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Лебедєва Олександра
Ігоровича, який зареєстрований за адресою: м. Красно-
дон, кв-л Лютикова, б. 20, кв. 78 Луганської області як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/12467/16-ц за позовом Лебедєвої Ольги Сергіївни
до Лебедєва Олександра Ігоровича про стягнення алі-
ментів, що відбудеться 16 січня 2017 року о 14.30 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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачку Бородіну Любов Микола-
ївну в судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом ДП «СТЕЦ» про стягнення боргу з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої води,
яке відбудеться 13.01.2017 року о 13 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. По-
пасна, вул. Суворова, 6) викликає відповідачку Ма-
нель Надію Володимирівну, 11.06.1954 р.н.
(Луганська обл., м. Золоте-5, вул. Войкого, буд. 13,
кв. 4) справа № 423/3527/16-ц на 26.12.2016 р. о
08.00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стяг-
нення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі
згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідачку Швець Олену Павлівну в судове засі-
дання по справі № 522/10076/16-ц за позовом Мо-
торного (транспортного) страхового бюро України
до Швець Олени Павлівни про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою стра-
хового відшкодування, яке відбудеться 31 січня 2017
року о 12 годині 30 хвилин у залі судових засідань
№ 215 в приміщенні суду за адресою: м. Одеса, ву-
лиця Балківська, 33. У разі неявки в судове засідання
на призначену дату Швець Олени Павлівни, справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Нікітіна С. Й.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 28.07.1969

року народження, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик,
буд. 10, кв. 10, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
викликається в судове засідання, що відбудеться 28 грудня
2016 року о 09 годині 30 хвилин у залі судових засідань 
№ 107 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні
як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Скрипника Віктора Мико-
лайовича, що розгляд цивільної справи за позовом ТОВ
«Трансбуд ТБК» до Скрипника Віктора Миколайовича,
Моторно (транспортного) страхового бюро України про
відшкодування матеріальної шкоди відбудеться о 10 год.
00 хв. 17 лютого 2017 року в приміщенні Києво-Cвято-
шинського районного суду Київської області за адресою:
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя А. Я. Волчко

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться 13 лютого
2017 року о 09.00 год. Смолій Олену Федорівну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул. Лі-
сова, буд. 37 Хмельницької області як відповідачку
в справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Смолій
Олени Федорівни про стягнення заборгованості 
(головуюча у справі суддя Сопронюк О. В.).

У випадку неявки відповідачки, справа буде роз-
глянута на підставі наявних у ній доказів.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів: Хомяка Віктора Дмитровича,
01.08.1963 р.н., Хомяк Наталію Олексіївну,
07.09.1959 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 27 грудня 2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Банк Розвитку» до Хомяка Віктора Дмитровича,
Xoмяк Наталії Олексіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Старобільський районний суд викликає Латиніна Олек-
сандра Юрійовича, який мешкає за адресою: вул. Шкільна,
буд. 8-35, м. Антрацит Луганської області як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 2/431/1762/16 за по-
зовом Латиніної Вікторії Олександрівни до Латиніна Олек-
сандра Юрійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд
за кордон неповнолітньої дитини без згоди та супроводу
батька, яке відбудеться 26 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/5572/16-ц за
позовом ПАТ «Експрес-Банк» до Пивоварової Н.В. про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка у справі - Пивоварова
Надія Василівна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул. Артема, буд. 26, кв. 5,
викликається до суду на 08 год. 10 хв. 4 січня 2017 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Втрачені: 

Свідоцтво про право власності на судно «Орфей»

СЕ № 00393 та Свідоцтво про право плавання 

під Державним прапором України РА № 00393,

власником якого в Державному реєстрі 

судноплавства України являється Мінська філія

Акціонерного комерційного банку «Київ», 

вважати недійсними.

Лебединський районний суд Сумської області, що знахо-
диться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, 
каб. № 34, запрошує в судове засідання на 08 годину 30 хви-
лин 27 грудня 2016 року Піючевського Ігоря Борисовича,
останнє місце проживання якого: м. Лебедин, вул. Гастелло,
76, кв. 5, як відповідача в справі № 580/1563/16-ц за позо-
вом Піючевського Геннадія Борисовича, Піючевської Світ-
лани Миколаївни, Піючевської Анни Геннадіївни до
Піючевського Ігоря Борисовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житлом.

У разі неявки відповідача без поважних причин, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними в ній мате-
ріалами.

Суддя О. В. Чхайло

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Шадару Тетяну Володимирівну як від-
повідачку в цивільній справі № 312/309/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання у справі відбудеться 26 грудня
2016 року об 11 год. 00 хв. у залі приміщення Вели-
кобілозерського районного суду Запорізької області
за адресою: вул. Пархоменка, 193, с. Велика Біло-
зерка Запорізької області, 71401.

Суддя Яцун О. О.

Немирівський районний суд Вінницької області ви-
кликає Комащука Михайла Миколайовича, як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Національного
Медичного університету до Комащука Михайла Мико-
лайовича, третя особа: Міністерство охорони здоров’я
України, про відшкодування вартості навчання за дер-
жавні кошти у сумі 130 407,69 грн.

Судове засідання відбудеться 16 січня 2017 року о
09.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шевченка, 27.

У випадку неявки відповідача Комащука Михайла Ми-
колайовича в судове засідання справу буде розглянуто
без його участі на підставі наявних доказів.

Суддя В. М. Алексєєнко

Токмацький районний суд викликає у судове за-
сідання на 09 годину 00 хвилин 27 грудня 2016 року
до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28, каб. №7) як відповідачів Датченка
Віктора Петровича, Друзенка Юрія Олександровича,
Зарицького Сергія Валерійовича по справі за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
філії -Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до Датченка Віктора Петровича, Друзенка Юрія
Олександровича, Зарицького Сергія Валерійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Суддя Гавілей М. М.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 29 грудня 2016 року о 08 годині 00
хвилин призначено розгляд справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Лисенка Андрія Олексійовича
про стягнення заборгованості.

Лисенко Андрій Олексійович викликається в су-
дове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки останнього, справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними у справі
матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Чер-
каська область, індекс 19500.

Суддя В. О. Черненко

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Хоменка Олега Леонідо-
вича у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Хоменка Олега Леонідовича про
стягнення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться 10 січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин
за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине,
вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутність Хоменка Олега Леонідовича.

Суддя В. А. Гресько

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає відповідачку Красну Тетяну Олексіївну, останнім відомим
місцем проживання якої є: м. Остер, вул. Старогородська,
б. 57 Козелецького району Чернігівської області, в судове
засідання на 14.00 годину 29 грудня 2016 року (17000, 
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської
області) у цивільній справі за позовом Красного Анатолія
Олександровича до Красної Тетяни Олексіївни про визнання
особи такою, що втратила право на користування жилим
приміщенням.

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

Суддя Соловей В. В.

Вугледарський міський суд Донецької області
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Красуліна С. С. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Красулін Сергій Сергійович,
10.06.1975 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд.
22, кв. 60.

Справу призначено до розгляду на 11.30 годину 11
січня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Нікітіної О. М. про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Нікітіна Олена Миколаївна,
20.01.1976 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників,
буд. 11.

Справу призначено до розгляду на 14.00 годину 11
січня 2017 року.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Брітік Л. В. про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Брітік Лілія Володими-
рівна, 08.06.1960 року народження, місце реєстрації:
85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтар-
ська, буд. 38, кв. 25.

Справу призначено до розгляду на 15.00 годину 11
січня 2017 року.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Сілакова О. Є. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Сілаков Олександр Євгено-
вич, 03.01.1979 року народження, останнє відоме
місце проживання: 85670, Донецька область, м. Вуг-
ледар, вул. 13 Десантників, буд. 11.

Справу призначено до розгляду на 11.00 годину 11
січня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Дочинець С. І.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на

квартиру за адресою:

вул. Новопольова, буд.

99, кв. 139, на ім’я Га-

поненка Олега Ігоро-

вича 

вважати 

недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -4    -9      +1    -4
Житомирська -1    -6      +2    -3
Чернігівська -5  -10      +2    -3
Сумська -9  -14      +1    -4
Закарпатська -2    -7      +1    +6
Рівненська 0    -5       -1    +4
Львівська 0    -5      +1    +6
Івано-Франківська -2    -7      +1    +6
Волинська 0    -5         0    +5
Хмельницька 0    -5      +2    -3
Чернівецька -2    -7       -1    +4
Тернопільська 0    -5       -1    +4
Вінницька -3    -8      +1    -4

Oбласть Нiч          День
Черкаська -5   -10      +1     -4
Кіровоградська -6   -11        0     -5
Полтавська -7   -12      +1     -4
Дніпропетровська -9   -14      -2     -7
Одеська -4      -9      +2     -3
Миколаївська -6   -11      +1     -4
Херсонська -5   -10        0     -5
Запорізька -9   -14      -3     -8
Харківська -16   -21      -2     -7
Донецька -14   -19      -4     -9
Луганська -18   -23      -5   -10
Крим -2      -7      +1     -4
Київ -4      -6      -1    +1

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Волощенко Вікторію Валеріївну як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/1749/16-ц за позовом Во-
лощенка Романа Юрійовича до Волощенко Вікторії Валеріївни про
розірвання шлюбу, що відбудеться 23 грудня 2016 року о 16.20 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Степан Руданський
усміхнувся б…

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПРЕМІЯ. На Вінниччині визначили лауреата та дипломантів
Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Ру-
данського, відомого українського письменника-гумориста. Цьо-
го року на здобуття відзнаки надійшли твори від 9 претендентів
із Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, По-
лтавської, Сумської та  Хмельницької областей. Утім, обгово-
рюючи подані твори, члени журі висловилися,  що вони мають
досить низький художній рівень, повідомляють на сайті облдер-
жадміністрації. Якщо так, то Великий гуморист, мабуть,  усміх-
нувся б. Тому за результатами таємного голосування журі  (май-
же одноголосно) визначило лауреата — завідувачку музею С.
Руданського в селі Хомутинці Вінницької області Оксану Муд-
рик, подання стосовно якої зробив  відділ культури та туризму
Калинівської райдержадміністрації. Принагідно зауважимо, що
відповідно до внесених у цьому році змін до положення про пре-
мію  лауреат отримує 14 тисяч гривень, а дипломанти, які посіли
друге та третє місця, — по 3 тисячі. 

оголошення

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ДАЛІ БУДЕ… Чемпіон світу з
боксу за версією Всесвітньої
боксерської організації в першій
важкій вазі українець Олек-
сандр Усик може провести на-
ступний бій навесні 2017 року в
Нью-Йорку. «Його промоутер
Том Леффлер висловився за те,
щоб український боксер висту-
пив 18 березня в місті, яке ніко-
ли не спить, на вечорі боксу, го-
ловною подією якого стане бій в
середній вазі між казахстанцем
Геннадієм Головкіним та  амери-
канцем Деніелом Джейкобсом»,
—  зазначають ЗМІ.

А поки що  в ніч з 17 на 18
грудня чемпіон світу за версією
Всесвітньої боксерської органі-
зації українець Олександр Усик
здобув дострокову перемогу
над Табісо Мчуну з ПАР і впер-
ше захистив чемпіонський пояс
у першій важкій вазі (до 90,72
кг).

Наш козак домінував протя-
гом усього поєдинку. Після пер-
шого нокдауна південноафри-
канця (у шостому раунді) Олек-

сандр продовжив нарощувати
свою перевагу і в підсумку пе-
реміг у дев’ятому: Мчуну пішов
уперед, а Усик зустрів його
джебами та  боковими,  Мчуну
впав  на коліно, та  це його вря-
тувало  ненадовго,  Олександр
застосував комбінацію різнома-
нітних ударів, і африканець зно-

ву присів на коліно, а  суддя зу-
пинив бій, зафіксувавши пере-
могу українця технічним нокау-
том.

Можливо, цей поєдинок не
надто сподобався вибагливій
каліфорнійській публіці, та нага-
даємо, що Табісо Мчуну замінив
у ньому албанця Даміра Бельо,

який відмовився від бою вже
після  попередньої згоди. З ог-
ляду на те, що Мчуну є хоч і міц-
ним боксером, та  в класі Усику
поступається, у підготовці укра-
їнцеві міняти багато не довело-
ся. Його перевага в зрості,
швидкості і розмаху рук дала
змогу перемогти саме так, як
ми вже бачили. 

Однак «вічний чемпіон» ВБО
Віталій Кличко, коментуючи пе-
ревагу свого співвітчизника, на-
голосив ось на чому: «В таких
боях набираєшся досвіду. Вони
незручні. Пару «банок» ти про-
пустив, та це досвід. Далі буде
кращий».

«Дуже задоволений боєм.
Помилок було багато, та  цей бій
підняв тебе ще на одну сходин-
ку», —  цитує Віталія Кличка bo-
xingnews.com.ua.

Зазначимо, що для олімпій-
ського чемпіона Олександра
Усика це був одинадцятий по-
єдинок  на професійному рингу
і десята дочасна перемога. Тож
дебют  треба вважати вдалим.
Гадаємо, боєць з такою хариз-
мою, як в Усика зробить з нього
правильні висновки.

фотофакт

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
zi

m
bi

o.
co

m

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

НЕБАЙДУЖІ. Станиця Лу-
ганська, Щастя, Попасна — це
лише неповний перелік при-
фронтових міст, де творять
добро  цими днями помічники
Cвятого Миколая з Рівненщи-
ни. Ними стали голови чоти-
рьох райдержадміністрацій —
Дубенської, Гощанської, Ко-
рецької та Костопільської. Це
старт новорічно-різдвяних
свят і водночас продовження
постійної гуманітарної акції

«Не будь байдужим!», яку за-
початкував голова Рівнен-
ської облдержадміністрації
Олексій Муляренко.

Цього разу в «сіру зону», де
живуть такі, як на всьому біло-
му світі, щирі дітлахи, поїхало
ще 30 тонн вантажу: новорічні
подарунки, солодощі, зошити,
канцелярське приладдя, дитя-
ча література та, звісно, друж-
ні листи від ровесників.

— Багато дітлахів на Лу-
ганщині ще не до кінця розу-
міють сутність цього свята,
його походження. Тому особ-

ливу увагу ми приділили са-
ме дитячим подарункам та
гостинцям: адже нам сьогод-
ні дуже важливо змінити пси-
хологію дітей зі сходу, пере-
конати їх, що на заході жи-
вуть такі самі однолітки, з та-
кими ж турботами. Тому,
працюючи в межах угоди між
Луганською та Рівненською
областями, ми насамперед
орієнтуємося на налагоджен-
ня добрих дружніх стосунків
між нашими дітьми. Вони, пе-
реконаний, зможуть по-
справжньому об’єднати Ук-

раїну, — каже Олексій Муля-
ренко.

До речі, делегація помічни-
ків Миколая повезла подарун-
ки й для українських військо-
вих, які боронять наш спокій.

Рівненщина та Луганщина
уклали угоду про співпрацю
на початку жовтня. 

Нині триває третє кілька-
денне відрядження офіційних
представників Рівненщини на
Луганщину. Нагадаю, рівняни
також відновлюють зруйнова-
ний храм у Новопсковському
районі.

КОЛЕКЦІОНЕРАМ ПІД ЯЛИНКУ. Національний банк України
12 і 19 грудня ввів в обіг кілька тематичних пам’ятних монет.
Зокрема до дня Святого Миколая нумізматів порадує новинка
номіналом 5 гривень, присвячена святу любові і турботи до
ближнього — Дню Святого Миколая.

Він відомий своїм служінням людям, а історія його вшануван-
ня в Україні сягає ще часів Київської Русі. Життя цього святого
пов’язане з творінням чудес, а його духовний досвід передаєть-
ся людям із покоління в покоління. Святий Миколай — символ
доброго духу, що дбайливо спостерігає за дитиною впродовж
року. Діти напередодні свята пишуть йому листи зі своїми по-
бажаннями. Тож на аверсі монети розміщено стилізоване зоб-
раження Святого Миколая, під яким — веселка з іграшками, ма-

лий Державний Герб України, рік карбування монети та інші
«формальності».

На реверсі монети зображено кольорову композицію (вико-
ристано тамподрук) — радісні діти з іграшками у руках, угорі
напис «До нас завітай, Святий Миколаю!»

Ще одна монета присвячена архітектурній перлині Києва —
Миколаївському костьолові, побудованому в неоготичному стилі
на початку ХХ століття київським архітектором В. Городецьким
за проектом архітектора С. Воловського. Архітектура костьолу
відрізняється легкістю, завершеністю пропорцій, а особливе
враження справляють вежі-стріли та надзвичайно красива ліп-
нина. Хто не бачив цього дива — може помилуватися ним на
аверсі колекційної монети. 

Помічники Cвятого Миколая — 
у прифронтовій зоні

Заокеанський дебют Олександра Усика

Мчуну вистачило на вісім з половиною раундів

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Крістіч Віктора Миколайовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/1595/16-ц за позовом Крістіч На-
талії Володимирівни до Крістіч Віктора Миколайовича про розір-
вання шлюбу, що відбудеться 23 грудня 2016 року о 16.50 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко
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