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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 січня 2017 року
USD 2772.1541   EUR 2936.8201      RUB 4.6507     /    AU 333490.14      AG 4662.76      PT 269176.16     PD 206802.70

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 18 СІЧНЯ 2017 РОКУ №9 (5878)
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Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2017 році»

ЦИФРА ДНЯ

Київ позивається 
до Міжнародного суду

ПРАВО. Президент Петро Порошенко доручив МЗС передати
позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо пору-
шення Конвенції про протидію фінансуванню тероризму та Кон-
венції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це
повідомляє департамент прес-служби АП.

«Три роки Російська Федерація грубо порушує міжнародне пра-
во, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупа-
цію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської
областей, реалізовує політику знищення й дискримінації в Криму»,
— заявив Петро Порошенко під час зустрічі з Уповноваженим
Президента у справах кримськотатарського народу Мустафою
Джемілєвим. Через ці дії Кремля близько 1,7 мільйона українців
стали тимчасово переміщеними особами. 

«Ті, хто залишився в Криму й на Донбасі, зазнають тортур і пе-
реслідувань», — наголосив Петро Порошенко. Він також нагадав
світові про численні злочини, скоєні російськими бойовиками про-
ти мирного населення в Маріуполі, Волновасі, Краматорську та
про збитий літак рейсу МН-17. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Очевидно, що 2017-й має

стати роком відповідей на
системні виклики. 

Ми всі несемо
відповідальність за те,

якими будуть світ, Європа
і наше майбутнє».

Президент про виклики, які постають перед
цивілізованими країнами через маргінальні спроби
перекроїти усталений світоустрій
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ІНФРАСТРУКТУРА  

Відкрито рух на
капітально
відремонтованих
ділянках автодороги
Полтава — Олександрія

Не змирившись 
із неволею

СПОГАДИ З ПРИВОДУ. Сьогодні 75 років  від початку
примусового вивезення українців у Німеччину 
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69 000 
військовослужбовців уклали торік

контракти зі ЗСУ. Серед них
7,5 тисячі — офіцери

Квоти на мед вичерпано за два тижні
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. До країн ЄС експортують уже понад третину українських товарів,
проте задля нарощування їхнього продажу  ще треба багато зробити

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Українські підприємці-екс-
портери в 2016 році вели бо-

ротьбу за нові та розширення
старих закордонних ринків збу-
ту продукції. Попри їхні зусилля

та Міністерства економічного
розвитку і торгівлі (МЕРТ), краї-
на опинилася перед фактом: ми
продали, за результатами 2016-
го, менше на зовнішні ринки, ніж
завезли. 

Так, за даними Державної
служби статистики, за січень—

жовтень минулого року експорт
товарів  з України становив 29,1
мільярда доларів, а імпорт —
31,1 мільярда.  Порівняно із січ-
нем—жовтнем 2015 року за цей
період 2016-го експорт скоро-
тився на 7,9% (або на 2,5 мі-
льярда доларів).  Негативне

сальдо становило 2,1 мільярда
доларів (за 10 місяців 2015-го
воно було позитивним — 397,1
мільйона доларів). Фахівці Дер-
жавної служби статистики за-
значили «УК», що картина не
зміниться на краще і за підсум-
ками зовнішньоекономічної ді-

яльності країни за весь 2016 рік.
Нагадаємо, що остаточна ін-
формація з’явиться лише на-
прикінці лютого 2017-го. Чому
вийшло саме так, адже
2016 рік мав стати прори-
вом в експорті україн-
ських товарів? 4
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В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н. І. знахо-
дяться цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитом: № 310/8562/16-ц до
Балабаєвої Наталії Анатоліївни, Шенець Тетяни Іванівни, Земко Анатолія Федо-
ровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справ призначено на 27.01.2017 року на 11.00 годину в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 502, Запорізької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Балабаєву Наталію Анатоліївну, Шенець Тетяну
Іванівну, Земко Анатолія Федоровича.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів по справі № 409/2939/16-ц за позовом ПАТ «Правекс
Банк» до Бутріна Леоніда Вікторовича, Бутріної Олени Олександрівни про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 06.02.2017 року о. 14.00 год. (резервна дата
17.02.2017 року о 14.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Бутрін Леонід Вікторович, адреса: Луганська
область, м. Луганськ, кв. Южний, буд. 8, кв. 53.

Викликається як відповідач Бутріна Олена Олександрівна, адреса: Луган-
ська область, м. Луганськ, кв. Южний, буд. 8, кв. 53.

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

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів по справі № 409/2937/16-ц за позовом ПАТ «Правекс
Банк» до Шутченка Андрія Миколайовича, Шутченко Ольги Петрівни про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 06.02.2017 року о 08.00 год. (резервна дата
17.02.2017 року о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Шутченко Андрій Миколайович, адреса: Лу-
ганська область, м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Свердлова, буд. 17.

Викликається як відповідач Шутченко Ольга Петрівна, адреса: Луганська
область, м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Свердлова, буд. 17, кв. 2.

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

Суддя Полєно B. C.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваного та
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні)
у кримінальному провадженні № 42016130000000138 від 26.07.2016 ви-
кликається Долотін Віктор Олексійович, 14.03.1975 р.н., який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 
20а/906.

Для проведення слідчих (процесуальних) дій Долотіну В. О. необхідно
прибути 23 січня 2017 року о 09 годині 30 хвилин за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого від-
ділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє, що 22 листопада 2016 року розглянуто цивільну справу 
№ 409/2705/16-ц за заявою Клейкової Катерини Кирилівни про
видачу дубліката виконавчого листа по справі № 2-2411/04 Ар-
темівського районного суду міста Луганська за позовом Клей-
кової К. К. до Каплуна Миколи Івановича, Каплун Тетяни
Геннадіївни про стягнення суми боргу та винесено ухвалу про
задоволення заяви в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваного та
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні)
у кримінальному провадженні № 42016130000000141 від 26.07.2016 
викликається Скнаріна Лілія Григорівна, 05.07.1972 р.н., яка зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. П. Морозова,
2а.

Для проведення слідчих (процесуальних) дій Скнаріній Л. Г. необхідно
прибути 23 січня 2017 року о 12 годині 30 хвилин за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого від-
ділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає Сі-
радзе Паата як відповідача для участі в справі за позовом Крі-
воцюк Вероніки Сергіївни про позбавлення батьківських прав.

Слухання справи призначене на 26 січня 2017 р. о 10.30 год.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 
№ 15.

Суддя Р. В. Козаченко

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваного та
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні)
у кримінальному провадженні № 42016130000000140 від 26.07.2016 
викликається Ковальчук Галина Леонідівна, 20.10.1970 р.н., яка зареєс-
трована за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, 2-й Мікрорайон,
24/48.

Для проведення слідчих (процесуальних) дій Ковальчук Г. Л. необ-
хідно прибути 23 січня 2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого
слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Апеляційний суд Запорізької області викликає Настека Максима Вік-
торовича як відповідача в судове засідання на 12 год. 20 хв. 24 січня 2017
року, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162,
фойє, 2-й поверх, по справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Тезик Ок-
сани Вікторівни, Настека Максима Вікторовича про стягнення заборго-
ваності.

Останнє відоме місце проживання Настека М. В.: вул. Садова, 18, 
м. Шахтарськ, Донецька область. У випадку неявки Настека М. В. у судове
засідання, справа буде розглянута у його відсутності. З моменту публі-
кації оголошення Настек М. В. вважається повідомленим про розгляд
справи.

Суддя О. М. Кримська

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваного та
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні)
у кримінальному провадженні № 42016130000000146 від 28.07.2016 
викликається Чернова Наталія Іванівна, 15.11.1963 р.н., яка зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Металургів, 43/95.

Для проведення слідчих (процесуальних) дій Черновій Н. І. необхідно
прибути 23 січня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого від-
ділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Богуславський районний суд Київської області, в зв’язку з
розглядом цивільної справи № 758/9910/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
банк» до Кошаріна Миколи Миколайовича про стягнення
заборгованості, викликає в судове засідання, яке відбудеться
20 січня 2017 року о 15 год. 30 хв. за адресою: вул. Франка, 
29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідача Кошаріна
Миколу Миколайовича, 20 вересня 1967 року народження (за-
реєстрований по вул. Зруби, 9 в с. Медвин Богуславського
району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Сєвєродонецький  міський суд Луганської

обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» про стягнення заборгованості

у судове засідання, яке відбудеться:

21.02.2017 року

15:00 Тімошенков Євген Володимирович

(цивільна справа 428/12766/16-ц).

У разі неявки відповідача  в судове засі-

дання суд розглядатиме справу без Вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Баронін Д. Б.

Сєвєродонецький  міський суд Луганської

обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» про стягнення заборгованості

у судове засідання, яке відбудеться:

06.02.2017 року

10:00 Андрєєв Юрій Борисович (цивільна

справа 428/12132/16-ц).

У разі неявки відповідача в судове засі-

дання суд розглядатиме справу без Вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя  Баронін Д. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Черкес Анатолій Олексійович, 20.02.1980 р.н., зареєстрований

за адресою: м. Житомир, вул. Котовського, 19 (проживаючий:
м. Житомир, вул. Чапаєва, 18, кв. 38) - на підставі ст.ст. 133, 135,
2975 КПК України, вам необхідно з’явитись 22.01.2017,
23.01.2017 та 24.01.2017 о 10 годині до УСБУ в Житомирській
області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого
Щербака А. О., р.т. (0412)405179, для виконання вимог ст. 290
КПК України - ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 22014060000000032 від 01.08.2014, в якому ви яв-
ляєтесь підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 258-3, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК Ук-
раїни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Гладишевський Антон Олександрович, 06.09.1978 р.н., заре-

єстрований за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 4-а, 
кв. 129 (проживаючий: м. Житомир, вул. Корольова, 48-б, 
кв. 35) - на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 22.01.2017, 23.01.2017, 24.01.2017 о 10 годині
до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-
Чопівського, 7, до слідчого Щербака А. О., р.т. (0412)405179, для
виконання вимог ст. 290 КПК України - ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження № 22014060000000032 від
01.08.2014, в якому ви являєтесь підозрюваним у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, 
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 
ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 КК України.

Громадянин Бірюков Сергй Леонідович,
20.12.1981 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєче-
нова, б. 96, кв. 52, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному
необхідно з’явитися 24.01.2017 року о 10:00
до першого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Харківської області (м. Хар-
ків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37,
тел. 057-732-66-76) для проведення проце-
суальних дій та ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42016221320000106 від
05.12.2016, за ознаками складу злочину 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Громадянин Яремко Сергій Володимиро-
вич, 12.09.1980 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Марапульця, б. 54, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному
необхідно з’явитися 24.01.2017 року об 11:00
до першого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Харківської області 
(м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет
№ 37, тел. 057-732-66-76) для проведення
процесуальних дій та ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016221320000106 від
05.12.2016, за ознаками складу злочину 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Громадянин Капуста Артем Сергійович,
09.07.1987 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Чер-
воного Козацтва, б. 7, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрю-
ваному необхідно з’явитися 24.01.2017 року
о 12:00 до першого слідчого відділу слідчого
управління прокуратури Харківської області
(м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет 
№ 37, тел. 057-732-66-76) для проведення про-
цесуальних дій та ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42016221320000101 від
05.12.2016, за ознаками складу злочину 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Громадянин Толстих Ігор Євгенович,
15.02.1978 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди, б. 13 кв. 3, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному
необхідно з’явитися 24.01.2017 року о 15:00
до першого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Харківської області (м. Хар-
ків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37,
тел. 057-732-66-76) для проведення проце-
суальних дій та ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 42016221320000111 від
05.12.2016, за ознаками складу злочину пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Громадянин Толстих Артем Євгенович,
18.04.1985 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Сво-
боди,  б. 13 кв. 3, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному
необхідно з’явитися 24.01.2017 року о 16:00
до першого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Харківської області
(м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет
№ 37, тел. 057-732-66-76) для проведення
процесуальних дій та ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42016221320000110 від
05.12.2016, за ознаками складу злочину пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ірпінський міський суд Київської області
викликає Мельника Володимира Івановича
у справі за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Мельника Володимира Івановича в су-
дове засідання, яке відбудеться 02 лютого
2017 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Ір-
пінського міського суду за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки
справу буде розглянуто у відсутність від-
повідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в
газеті учасники процесу вважаються на-
лежним чином повідомлені про час та
місце розгляду справи.

Суддя Д. С. Кухленко

Індустріальний районний суд міста Дніп-
ропетровська (м. Дніпро, пр. Слобожан-
ський, 84, каб. № 204) повідомляє, що 22
грудня 2016 року суддею Марченко Н. Ю. ви-
несено заочне рішення по цивільній справі
за позовом Раковського Івана Валерійовича
до Фефелової Олени Анатоліївни (останнє
відоме місце проживання: Донецька область,
м. Донецьк, пр. Ленінський, буд. 8, кв. 137)
про розірвання шлюбу, яким позовні вимоги
задоволено.

Повідомляємо відповідача Фефелову
Олену Анатоліївну, що вказане заочне рі-
шення може бути переглянуто судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відпові-
дача, поданою протягом десяти днів з дня
отримання його копії.

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/5839/16-ц за по-
зовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Лупіноса Б. C. Відповідач у
справі Лупінос Богдан Сергійович, 18.10.1993
р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, Пугачова, буд. 1,
кв. 58, викликається до суду на 08 год. 15 хв. 23
січня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21) для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Суддею Бердянського міськрайонного суду Троценко Т. А., що знаходиться за адресою:
вул. Консульська, 64, каб. 406, м. Бердянськ, 27 січня 2017 року о 09 годині 30 хвилин буде
розглядатись цивільна справа №310/2457/15-ц за позовом Авілова Павла Петровича до
Скрипачука Ростислава Юрійовича, Келембета Володимира Олександровича, Северіна Во-
лодимира Петровича, Бердянської міської ради, Реєстраційної служби Бердянського міськ-
районного управління юстиції, треті особи - Приватний нотаріус Дніпропетровського
міського нотаріального округу Бондар Ірина Михайлівна, Приватний нотаріус Бердянського
міського нотаріального округу Степаненко Тетяна Анатоліївна, Приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу Кондратюк Алла Василівна, про визнання недійсним
договору дарування, витребування майна від добросовісного набувача, визнання недійсним
договору іпотеки, визнання частково недійсним рішення Бердянської міської ради і свідоц-
тва про право власності на нерухоме майно, скасування державної реєстрації права влас-
ності та зустрічним позовом Келембета Володимира Олександровича до Авілова Павла
Петровича про припинення права на частку у спільному майні, визнання права власності. 

Суд викликає Скрипачука Ростислава Юрійовича як відповідача. Явка відповідача до суду
обов’язкова. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
на електронних торговельних майданчиках:

                                                 ТОВАРНА БІРЖА «ПОЛОНЕКС» 
Номер лота: №№Q3920542926b1217 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 20 лютого 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/8958-20022017-2 

         ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Номер лота: №№Q3011657726b1218 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 20 лютого 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/8962-20022017-3 

                                                     ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» 
Номер лота: №№ Q4028364126b1264 - Q4028364126b1269 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, нежитлова. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 20 лютого 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

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

                                             ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» 
Номер лота: №№ Q3873882426b1270- Q3873882426b1294 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, нежитлова. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 20 лютого 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

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

                                                           ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА» 
Номер лота: №№ Q4038192926b1295-Q4038192926b1303 
Коротка назва лота: Нерухомість житлова, земельні ділянки. 
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 20 лютого 2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/8973-218 
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оголошення
Сєвєродонецький міський суд Луганської області

викликає як відповідачів у судові засідання з роз-
гляду цивільних справ за позовами Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро, які відбудуться в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бул. Дружби Народів, 19:

9 березня 2017 року
о 16.00 год. — Плішкунова Івана Федоровича (Лу-

ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардій-
ський, 6а/4) (справа №428/10939/16-ц);

о 16.10 год. — Кушнирь Юлію Сергіївну (останнє
відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Курчатова, 7а/55) (справа
№428/10935/16-ц);

15 березня 2017 року
о 16.00 год. — Ворошилову Юлію Петрівну (Лу-

ганська область, м. Сєвєродонецьк, смт Борівське,
вул. Лесі Українки, 19) (справа №428/10927/16-ц);

о 16.10 год. — Хохлову Юлію Ігорівну (Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, смт Борівське, вул. Во-
ровського, 8) (справа №428/10924/16-ц).

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

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачів у судові засідання з роз-
гляду цивільних справ за позовами Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро, які відбудуться в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бул. Дружби Народів, 19:

13 березня 2017 року
о 16.00 год. — Артамонову Констанцію Олексан-

дрівну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ш. Бу-
дівельників, 11б/50) (справа №428/10893/16-ц);

о 16.10 год. — Самойленка Андрія Вікторовича
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна,
108/72) (справа №428/10898/16-ц);

14 березня 2017 року
о 16.00 год. — Кващука Віталія Олеговича (ос-

таннє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 10/47) (справа
№428/10915/16-ц).

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

Суддя І. О. Юзефович

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ «Правекс-Банк» до:

Марфуніної Тетяни Олексіївни, Марфуніна Олексія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач, місце проживання якого не-
відомо, викликається на 15.03.2017 року о 10.00 год. до
суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті
(справа № 234/17721/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Євдокімова Юрія Юрі-
йовича, Євдокімову Тетяну Олексіївну як відповідачів в
судове засідання по цивільній справі № 426/16242/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Правекс-Банк» до Євдокімова Юрія Юрі-
йовича, Євдокімової Тетяни Олексіївни про стягнення
боргу, що відбудеться 02 лютого 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 Люленка Валерія Ми-
колайовича, Люленко Анжелу Володимирівну як відпо-
відачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/16209/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Правекс-Банк» до Лю-
ленка Валерія Миколайовича, Люленко Анжели Володи-
мирівни про стягнення боргу, що відбудеться 1 лютого
2017 року о 10.00 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

Куйбишевський районний суд Запорізької області (вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, Запорізька об-
ласть, 71001) викликає як відповідача Кір’якова Валерія
Вікторовича в судове засідання, яке призначене на 09 год. 00 хв.
26.01.2017 року для розгляду цивільної справи № 319/1684/16-ц
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі
філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Біль-
мак, Більмацький район, Запорізька область, 71001. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа згідно з ви-
могами ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.
Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Старшинову Любов Степанівну, 10 квітня 1957
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: вул. Суворова, № 161, м. Болград, Одеська область, що
14.02.2017 року о 15.00 годині в залі судового засідання 
№ 4 Болградського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/2244/16-ц за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з
повернення боргів» до Старшинової Любові Степанівни про
стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Стар-
шиновій Любові Степанівні подати пояснення, заперечення
та усі наявні у неї докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки в судове засідання Старшинової Любові
Степанівни, справа може бути розглянута за відсутністю від-
повідачки та її представника за наявними в справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/2941/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до
Донського Володимира Олександровича, Донської Майї
Віталіївни про стягнення заборгованості за договором
кредиту.

Судове засідання відбудеться 06.02.2017 року о 09.00
год. (резервна дата 17.02.2017 року о 09.00 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі Донський Володимир Олек-
сандрович, адреса: Луганська область, Лутугинський
район, смт Білоріченський, кв-л Ювілейний, бyд. 3, 
кв. 29, Донська Майя Віталіївна, адреса: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, Лутугинський район, смт Білорічен-
ський, кв-л Ювілейний, буд. 3, кв. 29.

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

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по
справі № 409/2938/16-ц за позовом ПАТ «Правекс
Банк» до Балицької Тетяни Миколаївни, Балицького
Андрія Васильовича про стягнення заборгованості
за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 06.02.2017 року о
10.00 год. (резервна дата 17.02.2017 року о 10.00
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі Балицька Тетяна Мико-
лаївна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Артема, буд. 11, кв. 61, Балицький Андрій Васи-
льович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Артема, буд. 11, кв. 61.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє,
що 28 вересня 2016 року ухвалені заочні рішення  за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» м. Дніпро про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/7954/16-ц до Скоріка Миколи Па-
вловича;

• по цивільній справі №428/7951/16-ц до Скорописова Олек-
сандра Вячеславовича;

• по цивільній справі №428/7953/16-ц до Роговець Валентини
Федорівни.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє,
що 30 вересня 2016 року ухвалені заочні рішення  за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» м. Дніпро про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/7981/16-ц до Шевченка Андрія Ва-
сильовича;

• по цивільній справі №428/7985/16-ц до Картамишева Олек-
сія В’ячеславовича;

• по цивільній справі №428/7982/16-ц до Монастирлє Олени
Василівни;

• по цивільній справі №428/7983/16-ц до Масленнікової Ма-
рини Олександрівни;

• по цивільній справі №428/7984/16-ц до Крят Маргарити Па-
влівни;

• по цивільній справі №428/7986/16-ц до Повєткіної Оксани
Петрівни;

• по цивільній справі №428/7956/16-ц до Чеботарьової Надії
Яковлівни;

• по цивільній справі №428/7980/16-ц до Ткаченка Сергія
Олексійовича.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє,
що 10 жовтня 2016 року ухвалені заочні рішення  за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» м. Дніпро про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, стягнення судового збору:

• по цивільній справі №428/8069/16-ц до Ткачова Вадима Во-
лодимировича;

• по цивільній справі №428/8070/16-ц до Копилова Володи-
мира Ілліча.

Суддя І. О. Юзефович

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

— Кислицю Валентину Василівну, останнє відоме місце
її проживання за адресою: с. Гореничі, Києво-Святошин-
ський район, Київська область;

— Кислицю Євгена Михайловича, останнє відоме місце
його проживання за адресою: с. Гореничі, Києво-Святошин-
ський район, Київська область, на 10.00 годину 10 лютого
2017 року в цивільній справі за позовом Лепнюк Олени Ми-
колаївни до Кислиці Валентини Василівни, Кислиці Євгена
Михайловича про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням у будинку, що нале-
жить особі на праві власності. Адреса суду: м. Прилуки Чер-
нігівської області, вул. Котляревського, 62 (каб. №3). При
собі необхідно мати паспорт. У разі неявки в судове засі-
дання та неповідомлення суд про причини неявки, справа
буде розглянута за відсутністю відповідачів на підставі на-
явних в ній матеріалів.

Суддя Білокур В. І.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Брокішвілі Олександра по цивільній
справі за позовом Музиченко Ольги Володимирівни
до Брокішвілі Олександра про розірвання шлюбу.

Остання відома адреса місцезнаходження відпо-
відача Брокішвілі Олександра: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 49/51, гурт.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 15 лютого 2017 року о
12 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Відкрите акціонерне товариство «СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ
РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (далі - ВАТ «СРКЗ»), код 
ЄДРПОУ 16503097, повідомляє про зміну місцезнаходження
з 29 грудня 2016 р., відповідно до Закону України «Про ство-
рення вільної економічної зони «Крим» та про особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій
території України» та Закону України «Про забезпечення
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України», з метою захисту прав креди-
торів та інвесторів, запобігання та уникнення ризиків в про-
цесі санації ВАТ «СРКЗ», дотримання вимог Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ. Місце -
знаходження ВАТ «СРКЗ» за адресою: 61120, Харківська
обл., місто Харків, вулиця ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, буди-
нок 30, квартира 26. Додаткову інформацію можна отри-
мати з направленням запиту на електронну адресу:
shevtsov_sa@yahoo.com, а також отримати за телефоном:
(050) 343-47-53.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає відпо-
відачку Зацерковну Людмилу Василівну, яка мешкає за адресою: Хар-
ківська область, м. Ізюм, вул. Радіо, буд. 6, по справі № 623/3356/16-ц,
2/623/321/2017 року за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
про стягнення заборгованості за кредитним договором, у судове засі-
дання, яке відбудеться 27 січня 2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Явка відповідачки Зацерковної Людмили Василівни обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно

до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як від-
повідача Овчаренка Сергія Григоровича, який мешкає за адресою: 
Харківська область, м. Ізюм, вул. Радіо, буд. 6, по справі № 623/3354/16-ц
2/623/319/2017 року за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
до Овчаренка Сергія Григоровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в судове засідання, яке відбудеться 27 січня 2017
року о 09 годині 30 хвилин.

Явка відповідача Овчаренка Сергія Григоровича обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно

до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. На-
умик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2017 року о
08.30 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб. 19, як відповідачів по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «УкрСиббанк» про стягнення заборгованості з:

Лендьєл Олексія Володимировича, останнє місце проживання: 85113, До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, 51/45;

Лендьєл Марини Олександрівни, останнє місце проживання: 85113, До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Безнощенко, 7/16.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа згідно з вимогами
ЦПК України справа може бути розглянута за їхньої відсутності.

Відповідачка Бойко Марина Вікторівна (останнє відоме місце проживання:
пров. 1 Травня, 1б, смт Лисянка, Черкаська область) викликається в судове
засідання у справі № 700/915/16-ц Пр. № 2/700/66/17 за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Бойко Ма-
рини Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до судового розгляду на 10.00 годину 26 січня 2017
року в залі засідань Лисянського районного суду Черкаської області за ад-
ресою: вул. Незалежності, 4, смт Лисянка Черкаської області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду
на вказану дату, справа буде розглянута без відповідача за наявними дока-
зами у справі.

Суддя Н. О. Добриднюк

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає Зубкова Костян-
тина Вікторовича, 14.06.1968 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Залізнична, буд. 97, кв. 91, м. Ватутіне Черкаської області, 20250,
фактично проживаючого за адресою: вул. Соснова, буд. 1, кв. 170, м. Укра-
їнка Обухівського району Київської області, 08720, як відповідача по справі
№ 690/510/16-ц за позовом Сороколіти О.В. про стягнення боргу за розпис-
кою.

Судове засідання відбудеться 26 січня 2017 року о 14 год. 00 хв. у м. Ва-
тутіне Черкаської області, вул. Будівельна, 1. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання дане оголошення вважається належним повідомленням і по
справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про неявку та її причини.

Суддя В. А. Здоровило

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відпові-
дача Черноліченка Сергія Володимировича, який мешкає за адресою: 
Харківська область, м. Ізюм, вул. М. Жукова, буд. 7, кв. 4, по справі 
№ 623/3355/16-ц 2/623/320/2017 року за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» до Черноліченка Сергія Володимировича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 27 січня
2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Явка відповідача Черноліченка Сергія Володимировича обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно до

ст. 169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Куйбишевський районний суд Запорізької
області викликає як відповідачів Хоменка
Віктора Володимировича, 26.06.1956 р.н.,
Старчикова Віктора Васильовича, 18.07.1960
р.н., Сіняпкіна Валерія Михайловича,
25.07.1956 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 26.01.2017 року для
розгляду цивільної справи № 319/1665/16-ц
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк
України» в особі філії - Донецьке обласне уп-
равління AT «Ощадбанк» до Хоменка Віктора
Володимировича, Старчикова Віктора Васи-
льовича, Сіняпкіна Валерія Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацького
району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає як відповідачів Євтюшина
Олександра Миколайовича, Євтюшину Ксенію
Вікторівну, Євтюшину Наталію Олександрівну у
судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Євтюшина
Олександра Миколайовича, Євтюшиної Ксенії
Вікторівни, Євтюшиної Наталії Олександрівни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться
23 січня 2017 року о 15 год. 30 хв. (резервна
дата судового засідання 6 лютого 2017 року о
09 год. 00 хв.); в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Першотравневий районний суд м. Чер-
нівці викликає Оленюк Світлану Іванівну,
09.11.1972 року народження, останнє місце
проживання якої відоме за адресою: вул. Хо-
рольська, 1/1, м. Чернівці, як відповідача у
судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Оленюка Віталія Михайловича до Оле-
нюк Світлани Іванівни про розірвання
шлюбу.

Справа призначена на 11 годину 00 хвилин
31 січня 2017 року у приміщенні Першотрав-
невого районного суду, розташованого за ад-
ресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 1.

У разі вашої неявки в судове засідання,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя А. І. Скуляк

Костянтинівський міськрайонний суд 
Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільну справу № 233/5550/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Машкіна А. І.
про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Машкін Андрій Іванович, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Кутузова, буд. 12, кв. 2, ви-
кликається до суду на 08 год. 00 хв. 23 січня
2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу Машкіну А. І. пропонується
надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Кодимський районний суд Одеської
області викликає Мішову Христину Вале-
ріївну як відповідачку у цивільній справі
за позовом ТОВ «Фінансова компанія
«Європейська агенція з повернення бор-
гів» до Мішової Христини Валеріївни про
стягнення заборгованості на судове засі-
дання, яке відбудеться 27 січня 2017 року
о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Кодима,
пл. Перемоги, 1а, Одеської області, 66000
(суддя Гура А. І.).

У разі неявки відповідачки справа буде
розглянута за її відсутності за наявними у
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу про обов’язок повідомити про
причини неявки на судове засідання.



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

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua18 січня 2017 року, середа, № 9

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на

13.02.2017 року об 11 год. 00 хв. Іванову Вікторію

Миколаївну як відповідачку по справі за позовом Іва-

нова Сергія Вікторовича до Іванової Вікторії Мико-

лаївни про оспорювання батьківства.

Відповідачка викликається в судове засідання, у

разі неявки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 30 січня 2017 року
о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Бей-
куна Романа Євгенійовича, Бейкун Оксани
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В судове засідання викликаються відповідачі Бей-
кун Р. Є., Бейкун О. М. У разі неявки відповідачів
справа буде розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 24 січня 2017 року о 16 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду по вул. Григорія
Сокальського, 76 в м. Олександрії Кіровоградської об-
ласті, під головуванням судді Нероди Л. М., відбудеться
слухання цивільної справи №398/404/15-ц (2/398/46/16)
за позовною заявою Крячко Алли Іванівни до Понома-
ренко Олени Сергіївни про встановлення факту прожи-
вання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

У разі неявки відповідачки Пономаренко Олени Сер-
гіївни в судове засідання на вказаний час та дату, справу
буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних у
ній доказів.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Пра-
векс-Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачка Харахаш Наталя Володимирівна ви-
кликається на 31 січня 2017 року о 10.20 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя Хмельова C. M.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лесь
Олену Анатоліївну як відповідачку в судове засідання
по цивільній справі № 426/16213/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Правекс - Банк» до Лесь Олени Анатоліївни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 3 лю-
того 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Якимівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Дорошина Олега Валерійовича
в судове засідання, яке відбудеться 25.01.2017 року
о 08.30 годині в приміщенні Якимівського районного
суду Запорізької області за адресою: смт Якимівка
Якимівського району Запорізької області, вул. Пуш-
кіна, 25, по цивільній справі 330/2422/16-ц за позо-
вом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція
з повернення боргів» до Дорошина О. В. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. У
разі неявки відповідача в судове засідання, справа
може бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Федорець С. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє Кравченка Володимира Володимировича,
що 24 січня 2017 року о 09.30 у приміщенні Орджо-
нікідзевского районного суду м. Харкова (пр. Архі-
тектора Альошина, 7, зала №2) відбудеться судове
засідання по цивільній справі за позовом Грабар
Анни Євгеніївни до Кравченка Володимира Володи-
мировича про стягнення аліментів. 

У разі неявки, справу буде розглянуто за Вашої
відсутності.

Суддя О. А. Саркісян

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідом-
ляє МАЛАХОВУ Ольгу Василівну, що 30 січня 2017 року о
13.00 годині відбудеться розгляд цивільної справи за позо-
вом Ліпінського Олександра Єгоровича до Малахової Ольги
Василівни та Лиманівської сільської ради Жовтневого
району Миколаївської області про визнання права власності
на нерухоме майно — земельну ділянку загальною площею
8,56 умовних кадастрових гектарів, в порядку спадкування
за заповітом після смерті Ліпінської Євгенії Михайлівни, по-
мерлої 18 лютого 2012 року.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 10.
У разі неявки відповідачки без поважних причин в судове

засідання або неповідомлення про причини неявки, справу
буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Л. М. Семенова

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, 35, на 20.02.2017 року о 15 год. 00 хв.
відповідача Дубину Анатолія Миколайовича по ци-
вільній справі №370/1321/16-ц за позовом ПАТ «Ак-
табанк» до Дубини Анатолія Миколайовича про
стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Жудова Леся Іванівна, 8 жовтня 1954 року народження, місце
народження: село Петрашівка Володарського району Київської
області, остання відома адреса проживання: Київська область,
Броварський район, село Княжичі, вулиця Нова, 48, виклика-
ється до Броварського міськрайонного суду Київської області як
відповідачка по цивільній справі № 361/3401/2016-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Пра-
векс-Банк» до Сітнікова Вячеслава Євгеновича та Жудової Лесі
Іванівни про стягнення у солідарному порядку заборгованості за
кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 7 лютого 2017 року о 14
год. 15 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду: 07400, Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабінет (зал с/з)
№217.

Суддя В. О. Василишин

Великолепетиський районний суд Херсонської об-
ласті викликає відповідача Жупаненка Олексія Воло-
димировича, 22.08.1980 року народження, у судове
засідання під головуванням судді Гапоненка Р. В.
у цивільній справі 649/875/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Жупаненка Олексія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться
24.01.2017 року о 09.00 год. Адреса суду: Херсон-
ська область, Великолепетиський район, смт Велика
Лепетиха, вул. Чкалова, 7а. У разі неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.
Д. Галицького, 22 Рівненської області) викликає в
судове засідання 25 січня 2017 року на 11 год. 00 хв.
як відповідача Грицюка Михайла Петровича по
справі № 559/1632/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Грицюка Михайла Петровича про стягнення
заборгованості.

В разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних доказів.

Суддя Кічата О. Ю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 243/7377/16-ц за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Гіль Ірини Миколаївни про звернення стяг-
нення на предмет застави. Останнє відоме місце прожи-
вання відповідачки Гіль Ірини Миколаївни: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Остапенка, буд. 28, кв. 99.

Відповідачка викликається до суду на 30 січня 2017 року
о 14 год. 30 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Євтушенка Олексія Миколайовича, Євтушенко
Тетяну Вікторівну, які мешкають: Луганська область, 
м. Антрацит, вул. Шмідта, 16/4, як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі №431/6061/16-ц, провад-
ження №2/431/188/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Євтушенка О. М., Євтушенко Т. В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 10.02.2017 р. о 08.30 год. у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38-«а». У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає як відповідача по справі 188/1508/16-ц, провад-
ження 2/188/52/2017 Лук’янова Олександра В’ячеславовича,
06.10.1986 року народження, який зареєстрований за адресою:
с. Олефірівка, вул. Набережна, буд. 35 Петропавлівського
району Дніпропетровської області, у судове засідання по справі
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Розгляд вищевказаної справи призначений на 9 годину
00 хвилин 23 січня 2017 року в приміщенні Петропавлів-
ського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дніп-
ропетровської області, вул. Героїв України, 74-А, каб. № 6.

Суддя Ніколаєва І. К.

Борщівський районний суд Тернопільської області
(адреса: Тернопільська область, м. Борщів, вул. 
С. Стрільців, 11) викликає в судове засідання Мурза
Олега Васильовича на 10 год. 00 хв. 25 січня 2017
року як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості. У разі
неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними,
справа буде вирішена на підставі наявних у ній даних
та доказів.

Суддя О. А. Губіш

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи №358/1539/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Шуріна Ярослава
Антонійовича про стягнення заборгованості, викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 6 лютого
2017 року о 10 год. 40 хв. за адресою: вул. Франка,
29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідача
Шуріна Ярослава Антонійовича, 10 серпня 1992 року
народження (зареєстрований по вул. Леніна, 8-А в
с. Іванівка Богуславського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
викликає у судове засідання Іващук Наталію Миколаївну (ос-
таннє місце реєстрації: 24000, Вінницька область, м. Могилів-
Подільський, вул. Параскеївська, буд. 43/1) для розгляду
цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Іващук Наталії Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 25.01.2017 р. об 11 годині
30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного
суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя 
Жикевич Т. Б.

У разі неявки Іващук Н. М. в судове засідання позовна заява
буде розглянута за її відсутності.

Соляник Олександр Сергійович, 13 травня 1987 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: смт Угроїди, вул. Миру, буд. 3 Красно-
пільського району Сумської області, викликається як відповідач
Краснопільським районним судом Сумської області в судове за-
сідання на 09.00 год. 1 лютого 2017 р. за адресою: Україна, смт
Краснопілля, вулиця Вокзальна, буд. 18 Сумської області, зал
засідань № 3, суддя Косар А. І., для участі в судовому розгляді
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» в особі представника за до-
рученням Сафіра Федора Олеговича до Соляника Олександра
Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення
про виклик, відповідач вважається повідомлений про день, час
та місце розгляду справи і у разі неявки може бути розглянута
за його відсутності.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи №358/1538/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Платонової Олени
Василівни про стягнення заборгованості, викликає в
судове засідання, яке відбудеться 6 лютого 2017
року о 10 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А,
м. Богуслав Київської області, як відповідачку Пла-
тонову Олену Василівну, 27 березня 1967 року на-
родження (проживаюча в с. Вільхівець
Богуславського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ску-
бенка Анатолія Анатолійовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/15668/16-ц
за позовною заявою Скубенко Тетяни Йосипівни до
Скубенка Анатолія Анатолійовича про надання до-
зволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька,
що відбудеться 31 січня 2017 року о 09.45 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання як відповідача Розіт Віталія Вернеровича
по справі за позовом Андреєвої Ольги Миколаївни до
Розіт Віталія Вернеровича, треті особи без самостійних
вимог щодо предмету спору – Житлово-будівельний
кооператив «Домобудівник-4», ГБК «Теремки» та Садів-
ницьке товариство «Сотка» про поділ спільного майна
подружжя, слухання по справі призначено на 21 лютого
2017 року о 10 годині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі від-
повідача.

Адреса суду: м. Київ вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідачів у судове засідання Обогрелову Марину
Борисівну, Гудовича Сергія Петровича по справі 
№ 433/2484/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства акціонерний комерційний банк «ІНДУСТРІ-
АЛБАНК» до Обогрелової Марини Борисівни, Гудовича
Сергія Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Засідання відбудеться 30 січня 2017 року о 14 год. 30
хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 
1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи №358/1537/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Гудовського Бог-
дана Григоровича про стягнення заборгованості,
викликає в судове засідання, яке відбудеться 3 лю-
того 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як від-
повідача Гудовського Богдана Григоровича, 22 лис-
топада 1986 року народження (зареєстрований по
пров. Краснодонський, 3 в с. Саварка Богуслав-
ського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Літинський районний суд Вінницької області викликає
як відповідача Городнюк Олену Миколаївну, 26.01.1967
року народження, по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Городнюк Олени Миколаївни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.01.2017 року о 12.00
годині в приміщенні Літинського районного суду за ад-
ресою: вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. № 5, смт Літин
Літинського району Вінницької області. Головуючий
суддя Гопкін П. В.

У разі неявки в судове засідання відповідача справу
буде розглянуто без участі відповідача з постановлен-
ням заочного рішення.

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Та-
расов А. В.) викликає Жигун Владислава Володими-
ровича в судове засідання як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 6 березня 2017 року о 10
год. 20 хв. в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зала 111.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк» до Бубенцової
Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на пред-
мет застави.

Відповідачка Бубенцова Тетяна Олексіївна викли-
кається до каб. № 15 суду на 23.01.2017 року на 13
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по
суті.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Качинську Олену Валенти-
нівну, 15.11.1983 року народження, у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Качинської Олени Валенти-
нівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором у розмірі 11212,78 грн.

Судове засідання відбудеться 02.02.2017 року о 09.00
годині в приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роз-
дільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С. І. Гринчак

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
викликає Захарова Рашида Зірейовича в судове засі-
дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Захарова Р. З. про стягнення заборгованості, при-
значене на 24.01.2017 року о 09.15 годині, яке відбу-
деться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51,
кабінет № 12.

У випадку неявки у судове засідання та непові-
домлення суду про поважну причину неявки, позов
буде розглянутий на підставі документів, які є в ма-
теріалах справи.

Суддя І. П. Соболєва

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
відповідача Богданова Олександра Вікторовича, 22.09.1959 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Луганська обл., 
м. Хрустальний, вул. Петровського, буд. 28А, в судові засідання
по цивільній справі № 420/2336/16-ц за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства «Приватбанк» до Богданова
Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, які відбудуться 24.01.2017 р. о 09.00 год. та
26.01.2017 р. о 09.00 год. за адресою: 92303, Луганська область,
смт Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки відповідача 24.01.2017 р. о 09.00 год. та
26.01.2017 р. о 09.00 год. до Новопсковського районного суду
Луганської області справа розглядатиметься за наявними в
справі доказами у відповідності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя  Потапенко Р. Р.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Шев-
ченка Володимира Григоровича на 12 год. 30 хв. 26
січня 2017 року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/5381/16-ц 2-3320/16 за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «Вердикт Фінанс» до
Шевченка Володимира Григоровича про звернення
стягнення на предмет застави шляхом його продажу
від імені боржника.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Галенка Валерія Олександровича про те, що 13
лютого 2017 року о 08 год. 55 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Галенка Валерія Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Галенко Валерій Олександрович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку його не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -9  -14       -3    -8
Житомирська -9  -14       -3    -8
Чернігівська -10  -15       -5  -10
Сумська -11  -16       -5  -10
Закарпатська -11  -16       -1    -6
Рівненська -11  -16       -3    -8
Львівська -11  -16       -3    -8
Івано-Франківська -11  -16       -3    -8
Волинська -11  -16       -3    -8
Хмельницька -11  -16       -3    -8
Чернівецька -11  -16       -3    -8
Тернопільська -11  -16       -3    -8
Вінницька -12  -17       -3    -8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -9   -14      -3     -8
Кіровоградська -9   -14      -3     -8
Полтавська -9   -14      -4     -9
Дніпропетровська -9   -14      -5   -10
Одеська -6   -11      -1     -6
Миколаївська -6   -11      -1     -6
Херсонська -6   -11      -1     -6
Запорізька -7   -12      -3     -8
Харківська -12   -17      -6   -11
Донецька -7   -12      -5   -10
Луганська -8   -13      -5   -10
Крим -1      -6      +1     -4
Київ -9   -11      -4     -6

Сепаратюзі дали 
по заслузі

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТАК БУДЕ З КОЖНИМ. У Харкові сепаратист отримав реальний
термін позбавлення волі. Підбурювання до знищення української дер-
жавності, зміни меж території України, заклики щодо створення псев-
додержавного утворення «Новоросія», від’єднання західних областей,
посилення громадянського протистояння між жителями Донбасу й ін-
ших регіонів, провокування масових заворушень, ескалація збройного
конфлікту — ось неповний перелік заслуг перед російським агресо-
ром харківського покруча. Усі ці одкровення 39-річний сепаратист роз-
міщував в інтернеті, засмічував ними голови людей у безпосередньо-
му спілкуванні. Жовтневий районний суд Харкова засудив зловмис-
ника, якого співробітники СБУ затримали наприкінці вересня 2016 ро-
ку за розповсюдження антиукраїнських матеріалів, протиправну спря-
мованість яких підтверджують висновки експертів Київського науко-
во-дослідного інституту судових експертиз. 

Крім того, як повідомив керівник прес-центру управління СБУ в
Харківській області Владислав Абдула, зловмисник незаконно при-
дбав та зберігав удома автомат Калашникова АК-74 з набоями. За
вироком суду сепаратиста визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання
на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 263 (не-
законне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального ко-
дексу України. Його засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки
6 місяців. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Євген Станкович запрошує 
ПЛЕКАЙМО ТАЛАНТИ. У лютому фестиваль на малій
батьківщині композитора збере юнь України й закордоння

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Віднині лютий для Сваляв-
щини, як і Закарпаття за-

галом, буде місяцем продов-
ження фестивального мара-
фону, який починається у
цьому краї з різдвяних кон-
курсів і атракцій. На малій
батьківщині композитора Єв-
гена Станковича його шану-
вальники і земляки заснува-
ли мистецький турнір для ді-
тей та юнацтва.

Фестиваль Станковича,
який уперше відбудеться на
базі санаторіїв «Квітка поло-
нини» та «Поляна» з 9 по 12
лютого, стане  щорічним. Об-
даровані діти й молодь змага-
тимуться за спеціальні призи
від всесвітньо відомого укра-
їнського композитора, який
народився і виріс у Сваляві.
Передбачено, що вони висту-
патимуть у вікових категорі-
ях від 5 до 25 років та трьох
номінаціях: музичного, хо-
реографічного та образотвор-

чого мистецтва. У конкурсі
зможуть виступати й індиві-
дуальні виконавці, й ансамблі
та великі мистецькі колекти-
ви.

Фестиваль підтримує Мі-
ністерство культури та На-
ціональна спілка композито-
рів. Очолить журі сам метр
Євген Станкович. А керівни-
ки оздоровниць «Квітка поло-
нини» ТОВ «Сузір’я» та ДП
«Санаторій «Поляна» гаран-
тують комфортне та змістов-
не перебування учасників
фестивалю в їхніх закладах,

створять необхідні умови для
проведення репетицій, забез-
печать максимальний набір
музичних інструментів і зна-
рядь для занять живописом.

«Дорогі друзі! Бажаю всім
учасникам великої удачі! Ра-
дий, що конкурс відбувати-
меться на моїй рідній землі —
Закарпатті. Хотів би, щоб він
став стартовим майданчиком
для багатьох талановитих
учасників у їхніх подальших
творчих звершеннях. Споді-
ваюся, що час, проведений
разом, запам’ятається  і
творчими змаганнями, і теп-
лою атмосферою, і фантас-
тичною природою. Зичу всіх
земних благ»,  — звертається
голова Національної спілки
композиторів України Євген
Станкович до майбутніх
учасників фестивалю зі сто-
рінок сайту, відкритого спеці-
ально до цієї події (www.stan-
kovych.com).

Зрозуміло, що оздоровниці
зацікавлені у проведенні
фестивалю, адже він випадає

на так званий низький сезон,
коли є потреба привабити
більше відпочивальників. Од-
нак не лише з цієї причини.
Бо, наприклад, «Квітка поло-
нини» на сьогодні один із най-
більших санаторіїв України
за стабільністю економічних
показників та масштабним
переліком лікувально-оздо-
ровчих процедур і супутніх
послуг, які приваблюють охо-
чих оздоровитися. 

Головлікарі оздоровниць
вважають: фестиваль і зміс-
товне дозвілля — це також
арт-терапія. Вона завжди до-
речна в оздоровленні й зці-
ленні людей.

Якщо фест виявить дітей і
творчо обдаровану молодь,
дасть змогу обмінюватися
творчими досягненнями та
досвідом педагогам України й
зарубіжжя, то його мети буде
досягнуто. Фестиваль Стан-
ковича сприятиме інтегру-
ванню національного мистец-
тва у світовий культурний
простір.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НАС ВИЗНАЮТЬ. Українська
художниця Анна Сарвіра — за-
сновник клубу Pictoric, що об’єд-
нує вітчизняних ілюстраторів,
потрапила до експозиції на яр-
марку дитячої книги в Болоньї,
куди щороку підбирають для
демонстрування роботи 75 най-
кращих оформлювачів дитячих
книжок. Про це повідомляє офі-
ційний сайт ярмарку.

Чи не найцікавішою винаго-
родою для тих, хто  потрапляє
на виставку, стане публікація їх-
ніх ілюстрацій у щорічному ка-
талозі, що розповсюджують се-
ред видавців усього світу (через
видання чотирма мовами
від Corraini Edizioni, JBBY та
Chronicle Books), а також мож-
ливість отримати міжнародну
відзнаку Fundaci—n SM — із че-

ком на 30 тисяч доларів та пуб-
лікацію у відомому видавництві,
повідомляє сайт chytomo.com.

Найширше на виставці у
2017-му будуть представлені
італійські (16), французькі (7),
іспанські (6) та японські ілюс-
тратори (6). Переможців обрано
з-поміж понад 3000 конкурсан-
тів. Від України зареєстрували-
ся лише сім пошукачів.  

Утім, не числом, а вмінням
підкорюємо світ: торік подією
для нашого ринку стала участь
у Болонському ярмарку зі стен-
дом Тетяни Горюшиної, а цього-
річний успіх Ані Сарвіри — одна
з перших українських перемог у
2017-му. 

Болонський ярмарок дитя-
чої книги — щорічна літера-
турна  виставка, заснована у
1963 році. 54-й за рахунком
фестиваль відбудеться з 3 по
6 квітня. Після Болонського яр-

марку виставка помандрує
світом у Японію, Китай та
США.

«Я вперше дізналася про
виставку в Болоньї в 2008-му
і тоді вперше надіслала робо-
ти. Їх не взяли, але подивити-
ся на виставку я поїхала.
Пам’ятаю, що мене там вра-
зило все: видавництва, ілюс-
тратори, книжки. Поїздка вия-
вилася цікавим досвідом, на
виставці були видавництва з
усього світу, можна було по-
говорити з ними, художника-
ми, побачити все розмаїття
дитячих книжок. Відтоді я
майже щороку надсилала ро-
боти. І цього року нарешті ви-
йшло», — розповіла художни-
ця. На виставку підібрано її
ілюстрації до нової книжки ви-
давництва «Люта справа»
«Геть дорослих!» білорусько-
го поета Сергія Прилуцького. 

У «Битві вертепів»
перемогли продюсери

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр» 

РІЗДВЯНИЙ ДУХ. Перший фестиваль колядників Прикарпаття
«Битва вертепів» відбувся в селі Підгір’я Богородчанського району.
Змагалися у вправності виконання обрядових різдвяно-новорічних пі-
сень професійні та аматорські колективи міст і сіл Івано-Франківської
області.  Спочатку на перше місце пісенного фесту, за балами, яке
виставило журі, претендували два колективи — вертеп села Гвізд (На-
двірнянський район) та вертеп івано-франківського продюсерського
центру Star Team. Тому оголосили додаткове змагання, запропонував-
ши конкурсантам виконати акапельно знаменитий «Щедрик». А вже
переможця обирали глядачі, яких більше переконав вертеп Star Team. 

Малюнки поміж слів: українка серед
найкращих ілюстраторів світу 

Сподобатися найвибагливішому читачеві — дитині — іноді важче, ніж групі
дорослих експертів. У цьому Анна Сарвіра вже не раз переконалася
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