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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 листопада 2017 року
USD 2651.6730 EUR 3090.2597 RUB 4.4731 / AU 340594.14 AG 4507.84 PT 247666.26 PD 269409.98

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

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:  
«Упевнений: Кабмін швидко 

зможе розглянути 
пропозиції депутатів  

і Бюджетного комітету, 
щоб у середині грудня 
вийти на остаточне 
ухвалення бюджету».

Парламент 
мусить розглянути 
економічний пакет

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
закликав народних депутатів протягом пленарного тижня ухва-
лити проект бюджету на 2018 рік та інші законопроекти, які ма-
тимуть безпосередній вплив на економічне зростання країни. 
Про це очільник уряду розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Володимира Гройсмана, Держбюджет-2018, над 
яким працюватимуть цього тижня депутати, «дасть змогу забез-
печити економічне зростання й підвищити якість життя всіх гро-
мадян», а «комфортні умови для ведення бізнесу має гарантува-
ти законопроект №6640 про поліпшення інвестиційного клімату».

Прем’єр нагадав, що Кабмін вніс до парламенту законопро-
ект про захист бізнесу від неправомірних перевірок з боку си-
лових органів. Крім того, цього тижня очікують на розгляд зако-
нопроекту про кредитний реєстр, що має на меті захистити бан-
ки та їхніх вкладників від недобросовісних позичальників, а та-
кож законопроекту про аудиторську діяльність, який гармонізує 
правові підстави аудиту фінансової звітності зі стандартами ЄС.

899,87 млн грн 
становить обсяг портфеля облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП)  
у власності фізичних осіб

ГОСТРО. В Україні для більшості онкохворих відсутнє 
адекватне знеболення. Це порушення прав людини 

Больова точка

Голова Верховної Ради про розгляд державного 
бюджету на 2018 рік
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МИЛОСЕРДЯ

Приз VII Всеукраїнського 
конкурсу краси для дівчат  
на інвалідних візках виборола 
жителька Марківки, що  
на Луганщині, Олена Мороз

На Черкащині реалізовують 
соцпроект, який доводить, що разом 
місцева влада й  товаровиробники  
можуть докорінно змінити життя 
селян на краще

РОЗВИТОК

Розмір має значення
АПК. За багатьма показниками великі аграрні господарства переважають над малими,  
але це не означає, що в останніх бракує можливостей для існування

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

За доброю традицією, під час 
аграрних виставок в Украї-

ні відбуваються  цікаві дискусії та 
обговорення актуальних проблем 

розвитку галузі. Так і нині, на ви-
ставці «Агрокомплекс-2017» у Ки-
єві Українська аграрна конфеде-
рація презентувала результати 
дослідження, задля якого було зі-
брано та проаналізовано дані про 
господарську діяльність 8500 агро-

виробників за 2015 і 2016 роки. Ме-
тою дослідження було з’ясувати, 
кому віддати перевагу — малим чи 
великим сільгоспвиробникам. 

Підприємства було розподіле-
но на 6 груп залежно від кількос-
ті землі в обробітку. Цікаво, що 

247 зареєстрованих малих під-
приємств, як виявилося, не мають 
землі зовсім — мабуть, липові, 
створені для якихось оборудок. У 
кожній групі окремо було проана-
лізовано показники підприємств, 
що займаються схожими вида-

ми діяльності. Критерії для порів-
няння — кількість створених ро-
бочих місць, сплата податків, вне-
сок у соціальну сферу, ефектив-
ність — урожайність куль-
тур або продуктивність тва-
рин тощо. 
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-ну Морозу Дмитру Володимировичу, відомі адреси реєстра-

ції та проживання: 1) Україна, Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Будівельників, буд. 30 Б, кв.155, 2) Україна, Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Будівельників, буд. 30, кв. 112

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 
17 листопада 2017 року о 14.00 год. до управління з розслідуван-
ня злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Гене-
ральної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб. №105 для 
вручення письмового повідомлення про підозру, допиту та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 42017000000003564 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст.437, ч. 2 ст. 438 КК 
України

(найменування, номер)
як підозрюваного 

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покаран-

ня;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 

у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 
цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України по-
рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим 
шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 
плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - 
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваче-
ним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003564
Генеральної прокуратури України                                 Г. С. Маілян

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»: 

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G2595 - F11G2604, F11G2701- F11G2706, F11G2707 - F11G2715
F11G2716 - F11G2731

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 30.11.2017, 14.12.2017, 28.12.2017, 15.01.2018,
29.01.2018, 12.02.2018, 26.02.2018, 13.03.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26253-asset-sell-id-91012
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26247-asset-sell-id-91006
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26249-asset-sell-id-91008
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26255-asset-sell-id-91014

Номер лота: F11GL2605 - F11GL2606
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 05.01.2018
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26240-asset-sell-id-90999

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні 

торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг 

ЄБРР» (№RFP-15201-15204-15206-15208-117-GOODS-1):

Захід № 15201 «Заміна вимикачів 6 кВ у каналах СБ і на СВБ, загальностанційних і блочних схемах ВП»;

Захід № 15204 «Модернізація схем РЗА систем живлення власних потреб 6 кВ»;

Захід № 15206 «Модернізація розподільчих пристроїв 0,4 кВ»

Захід № 15208 «Модернізація схем РЗА з впровадженням реле на мікроелектронній базі»

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 

E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Дем’янова Віталія Володимировича, 
18.09.1980 р.н, який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горь-
кого, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкання: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Пер-
шотравнева, 33, в судове засідання по спеціальному 
кримінальному провадженню № 1-кп/314/121/2017 
(№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 17 листопада 2017 року о 10.00 год. 
в приміщенні Вільнянського районного суду Запо-
різької області (70002, Запорізька область, м. Віль-
нянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет № 5 для участі у 
розгляді спеціального кримінального провадження. 
Головуючий суддя Кіяшко В. О., судді Беспалько Т. Д., 
Кофанов А. В.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту 
опублікування повістки про виклик у засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Панченка Сергія Яковича, останнє 
відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Покрише-
ва, 53, корп. 2, в судове засідання, яке відбудеться 17 
листопада 2017 року о 12 год. 00 хв. під головуван-
ням судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 
17, м. Вінниця), у цивільній справі № 127/8901/17 за 
позовом Стапанюк Алли Георгіївни, Стапанюк Ната-
лії Георгіївни до Панченка Сергія Яковича про визна-
ння права власності на земельну ділянку, у випадку 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута 
без участі відповідача.

ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» викликає громадянку 
Біловол Вікторію Валеріївну, 13.09.1987 р.н. (останнє 
відоме зареєстроване місце проживання якої: м. До-
нецьк, вул. Овнатаняна 30, кв. 59) прибути за адре-
сою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40, в робочий час, з 
09.30 до 18.00, в робочі дні, для з’ясування причин її 
тривалої відсутності на робочому місці.

При собі мати оригінали документів: паспорт, 
ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, свідо-
цтво про народження дітей, довідка про реєстрацію 
місця проживання/перебування.

Витрати на проїзд до ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» 
будуть компенсовані згідно наданих проїзних доку-
ментів.

Козельщинський районний суд Полтавської області в 
порядку ст.74 ЦПК України викликає Коротченка Артура 
Олександровича, 06.08.1992 року народження (останнє 
відоме місце проживання: вулиця Островського, 21, кв. 
7, сел. Козельщина, Полтавської області) як відповідача 
в судове засідання у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.11.2017 року о 14 го-
дині 00 хвилин (у разі неможливості прибути у судове за-
сідання, резервна дата 01.12.2017 р. о 10 годині 00 хви-
лин) у приміщенні суду за адресою: вул. Остроградсько-
го, 75/15. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки від-
повідача в судове засідання справу буде розглянуто за 
його відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя А. В. Лизенко

Орджонікідзевський районний суд м.Харкова (адреса суду: 
61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 7) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

17.11.2017 о 09:30 до Бобрівник Олег Анатолійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 61189, Харківська обл., м. Хар-
ків, вул. Тархова С., буд. 9, кв. 1) справа № 644/5646/17,  
суддя Глібко О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі 
вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових 

засідань № 40, 17 листопада 2017 року о 09.30 год. відбудуться судові засідання у кримінальному провадженні за обвину-
ваченням Антоновича Анатолія Анатолійовича, 28 березня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Антонович Анатолій Анатолійович та захисник 
Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів Жмудя О. О., Федчишена С. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» до Томазової Марини Олексіївни, Вол-
кова Максима Віталійовича про стягнення кредитної заборгованості. Відповідач у цивільній справі № 233/3533/17 Томазова Марина 
Олексіївна, 02 березня 1973 р.н., зареєстрована у м. Макіївка Донецької області, пос. К. Маркса, вул. Западна, буд. 80, кв. 191; Вол-
ков Максим Віталійович, 17 березня 1977 р.н., зареєстрований у м. Макіївка, Старо-роб. Містечко, вул. Ломоносова, буд. 131, викли-
каються у судове засідання на 08.45 год. 17 листопада 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Байрач-
ного Андрія Миколайовича та Панька Романа Григоровича як об-
винувачених у кримінальному провадженні № 296/7349/17 по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в підготов-
че судове засідання, що відбудеться 05 грудня 2017 р. о 12 год. 00 хв. в 
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевсько-
го Віктора Володимировича та Бардашевського Олега Вікторовича як 
обвинувачених у кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в під-
готовче судове засідання, що відбудеться 01 грудня 2017 року о 10.30 
год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 300). Явка об-
винувачених в судове засідання обов’язкова.

Краснокутський районний суд Харківської області викликає в судове засідання 
Соколовську Людмилу як відповідачку по справі за позовом Соколовського Олек-
сія Миколайовича до Соколовської Людмили про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20 листопада 2017 року о 09 год. 00 хв. в примі-
щенні Краснокутського районного суду за адресою: Харківська область, смт Крас-
нокутськ, вул. Охтирська, № 15.

У разі наявності поважних причин неможливості з’явитися до суду та про мож-
ливість судового розгляду справи у вашу відсутність, необхідно повідомити суд. У 
випадку неявки справа буде розглядатися за вашої відсутності.

Суддя В. А. Каліберда

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 листопада 2017 р. № 830 
Київ

Про внесення змін до пункту 3  
Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті  
для здійснення заходів щодо розвитку 

галузі енергетики
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 «Питання 
виконання Угоди про фінансування програми «Продовження підтримки реалізації 
Енергетичної стратегії України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529, 
№ 33, ст. 1035), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 листопада 2017 р. № 830
ЗМІНИ, 

що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених  
у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

1. В абзаці першому слова і цифри «Енергетичної стратегії України на період 
до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лип-
ня 2013 р. № 1071» замінити словами і цифрами «Енергетичної стратегії Украї-
ни на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспромож-
ність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня  
2017 р. № 605».

2. В абзаці другому слова «енергетичних об’єктів або їх частин» замінити сло-
вами «підприємств паливно-енергетичного комплексу».

3. Доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:
«інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капі-

тальних вкладень;
проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до 

сфери управління Міненерговугілля;
розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, 

гармонізованих до європейських стандартів;
забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного цен-

тру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектно-
го офісу).».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим.
4. В абзаці одинадцятому цифри «10» замінити цифрами «20».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 жовтня 2017 р. № 831 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про покладення спеціальних обов’язків  

на суб’єктів ринку природного  
газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів рин-

ку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 29, ст. 847), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 жовтня 2017 р. № 831

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів  
у процесі функціонування ринку природного газу

1. Підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:
«4) обов’язок НАК «Нафтогаз України» постачати природний газ на умовах та 

у порядку, що визначені цим Положенням:
виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для всіх катего-

рій споживачів (фізичні або юридичні особи, які використовують теплову енер-
гію на підставі договору);

виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок відповідно держав-
ного бюджету чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою 
гарячого водопостачання і опалення приміщень житлового фонду та гуртожитків, 
які належать їм на праві власності або на інших речових правах;

виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок відповідно держав-
ного бюджету чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою 
опалення службових та виробничих приміщень, які належать їм на праві власнос-
ті або на інших речових правах;

виробникам теплової енергії — об’єднанням співвласників багатоквартирного 
будинку, житлово-будівельним кооперативам, що використовують природний газ 
з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень, які належать їм на пра-
ві власності або на інших речових правах;

виробникам теплової енергії, що використовують природний газ для виробни-
цтва електричної енергії.».

2. Абзац другий пункту 4 після слова «Укргазбанк» доповнити словами «, ПАТ 
«Комерційний банк «Приватбанк».

3. В абзаці першому пункту 8 слова «для всіх категорій використання природ-
ного газу» замінити словами і цифрами «для категорій використання природного 
газу, визначених підпунктом 4 пункту 3 цього Положення,».

4. В абзаці першому пункту 12 слова «для всіх категорій використання природ-
ного газу» замінити словами і цифрами «для категорій використання природного 
газу, визначених підпунктом 4 пункту 3 цього Положення,».

5. В останньому абзаці пункту 13 слова «для всіх категорій використання при-
родного газу» замінити словами і цифрами «для категорій використання природ-
ного газу, визначених підпунктом 4 пункту 3 цього Положення,».
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В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Лісо-
вської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 р.н., обви-
нуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання виклика-
ється Лісовська Валентина Володирівна, 27.12.1949 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 21 листопада 2017 року о 10.30 год., в 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 10, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Моі-
сеєнко Тетяни Іллівни, 06.03.1953 року народження, об-
винуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викли-
кається Моісеєнко Тетяна Іллівна, 06.03.1953 року наро-
дження, обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке 
відбудеться 21 листопада 2017 року о 09.30 год., в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 5, під головуванням 
судді Захарової А. С.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської облас-
ті (адреса: м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22) викликає 
в судове засідання на 09 годину 30 хвилин 06 груд-
ня 2017 року як відповідачів Пруднікова Сергія Юрі-
йовича та Пруднікову Тетяну Геннадіївну по справі за 
позовом Момотюк Євгенії Михайлівни до Прудніко-
ва Сергія Юрійовича, Пруднікової Тетяни Геннадіївни 
про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування житловим будинком.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачі вважаються повідомленими про час та місце 
розгляду справи.

В разі неявки відповідачів в судове засідання у 
вказаний час та неповідомлення про поважність при-
чин неявки, відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України, 
справа буде розглянута у їх відсутності на підставі на-
явних в матеріалах справи доказів.

Суддя Ралець Р. В.

Апеляційним судом Донецької області розглядається 
апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» на зао-
чне рішення Дзержинського міського суду Донецької об-
ласті від 19 квітня 2017 року у цивільній справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія» до Франценюк Ірини 
Василівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач Франценюк Ірина Василівна, останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, вул. Незалежності, 
буд. 19, кв. 67, викликається у судове засідання 21 лис-
топада 2017 року об 11 годині 00 хвилин, розгляд якого 
відбудеться у залі № 5 Апеляційного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на 
апеляційну скаргу. У разі неможливості з’явитись до су-
ду апеляційної інстанції прошу повідомити про це до по-
чатку розгляду справи.

Суддя Біляєва О. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
як обвинуваченого Латиніна Юрія Анатолійовича, 
13.03.1974 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Пав-
ленка, 2) у підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 42016000000002714 за ст. 111  
ч. 1 КК України, яке відбудеться 21 листопада 2017 
року о 09.30 годині в приміщенні Деснянського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-В, зал судових засідань № 2, під голову-
ванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Деснянський районний суд м. Києві викли-
кає як обвинувачену Євдокимову Віру Василівну, 
25.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 
Бела Куна, 31, кв. 224), у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 21 листопада 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При 
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 27, під головуванням судді Вінтоняка Р. Я.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Янішевської Олени Григо-
рівни до Янішевського Сергія Анатолійовича, третя 
особа: Комунальне підприємство «Керуюча компанія 
обслуговування житлового фонду Подільського ра-
йону» про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Янішевський Сергій Анатолі-
йович, 23.09.1973 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 55, кв. 2, викликається 
до суду на 08 грудня 2017 р. о 09.30 год., каб. № 9, в 
приміщення суду за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 
6/14 Б для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ларіонова Н. М.

Сарненський районний суд Рівненської області 
викликає як відповідача Хоменка Миколу Михайло-
вича, місце проживання якого невідоме, в цивільній 
справі за позовом Хоменко Марини Михайлівни до 
Хоменка Миколи Михайловича про збільшення роз-
міру аліментів на утримання дитини.

Судове засідання призначено на 09 годину 00 хви-
лин 21 листопада 2017 року в приміщенні Сарнен-
ського районного суду Рівненської області за адре-
сою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Залоги, 5.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
Хоменко Микола Михайлович вважається належним 
чином повідомленим про час та місце судового роз-
гляду справи. В разі неявки відповідача у судове за-
сідання справа вирішуватиметься за його відсутності 
на підставі наявних доказів.

Суддя О. А. Рижий

Марківський районний суд Луганської області по-
відомляє про те, що 07.07.2016 р. по цивільній спра-
ві за позовом Касьянової Тетяни Віталіївни (пред-
ставник позивача Бездоля Олександр Вікторович) 
до Фрунзенської селищної ради Слов’яносербського 
району Луганської області про визначення додатко-
вого строку, достатнього для подання заяви про при-
йняття спадщини, справа № 417/2462/16-ц (Суддя 
Сурніна Л. О.) ухвалено заочне рішення, позовні ви-
моги задоволені частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Півень Оксани Миколаївни до Донецької 
міської ради, третя особа, що не заявляє самостійних 
вимог Зеленський Сергій Петрович, про визнання пра-
ва власності. Третя особа у справі Зеленський Сергій Пе-
трович, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. 50-річчя СРСР, буд. 134, кв. 9, викликається на 
24.11.2017 р. на 10 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Третій особі пропонується надати свої пояснення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття до суду він 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик третя особа 
вважається повідомленою по дату, час і місце розгляду 
справи, і у разі її неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. M.

Ленінський районний суд м. Кіровограда (суддя  
Шевченко І. М.) викликає в судове засідання як відповідачку 
Деренкову Христину Михайлівну, 03.09.1992 р.н., (останнє 
відоме місце проживання: бульвар Студентський, 19, м. Кро-
пивницький, 25015) по справі № 405/2616/17, 2/405/634/17 
за цивільним позовом Сокол Павло Юрійович до відповіда-
чки Деренкова Христина Михайлівна, третя особа: Служба у 
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради; Подільський районний у м. Кропивницький відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Головного терито-
ріального управління юстиції у Кіровоградській області про 
визнання батьківства.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Ленінсько-
го районного суду м. Кіровограда (25006, м. Кропивниць-
кий, вул. Велика Перспективна, 40, поверх 4, зала с/з № 402) 
28.11.2017 року о 15.00 год.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута за наявними матеріалами.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає 
як відповідача Струкова Аркадія Ігоровича (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Пухова, буд. 140, 
кв. 117, м. Чернігів) для участі у цивільній справі  
№ 750/7905/17 (2/750/2113/17) за позовом Струкової 
Олени Іллівни до Чернігівської міської ради, Струко-
ва Аркадія Ігоровича про визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 18.12.2017 року о 14 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, 
пр-т. Перемоги, 141, каб. 207 (Суддя Карапута Л. В.).

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про 
причини неявки позов буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Апеляційний суд Дніпропетровської області викли-
кає як відповідачів Скаленка Генадія Івановича (зареє-
стрований: пр. Героїв, б. 30, кв. 393, м. Дніпро), Мелеш-
кіну Олену Борисівну (зареєстрована: вул. Янгеля, б. 7, 
кв. 106, м. Дніпро), що по цивільній справі за апеляцій-
ною скаргою Публічного акціонерного товариства «БАНК 
ФАМІЛЬНИЙ» на рішення Красногвардійського районно-
го суду м. Дніпропетровськ від 12 квітня 2017 року по 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ» до Скаленка Григорія Івановича, 
Мелешкіної Олени Борисівни про відшкодування мате-
ріальних збитків, у судове засідання у апеляційному су-
ді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. 
Харківська, 13) на 12 год. 45 хв. 30 листопада 2017 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя З. М. Пономарь

Рахівський районний суд викликає як відповіда-
ча Трембалюк Гафію Михайлівну, мешканку: с. Ви-
дричка, вул. Незалежності, № 29 Рахівського ра-
йону Закарпатської області, по цивільній справі  
№ 305/1269/17 за позовом Поштак Юстини Степанів-
ни в інтересах Лецівського Юрія Івановича до Трем-
балюк Гафії Михайлівни, 3-тя особа Видричанська 
сільська рада про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням на 04 
грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою:  
м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дача, справа розглянеться за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ О. Б.

Король Сергій Миколайович, 09.02.1981 року наро-
дження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, 
Дніпропетровська область, місто Кам’янське, проспект 
Перемоги, будинок 17, квартира 105, викликається у від-
крите судове засідання як відповідач на 11.00 годину 30 
листопада 2017 року у цивільній справі за позовом Ва-
силенко Ірини Сергіївни до Король Сергія Миколайовича 
про відшкодування майнової шкоди.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Решетник Т. О. в при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Дніпро-
дзержинська Дніпропетровської області за адресою:  
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, кабінет №1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікуван-
ня оголошення в пресі відповідач Король Сергій Мико-
лайович вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

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

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає як відповідачів Санну Людмилу Степанівну, Серня-
ка Володимира Володимировича, Голубенко Марину Воло-
димирівну, Голубенка Кліма Олександровича, Калінчук Ва-
лентину Федорівну по цивільній справі № 486/1191/17 за по-
зовною заявою Серняка Володимира Степановича до Сан-
ни Людмили Степанівни, Серняка Володимира Володими-
ровича, Голубенко Марини Володимирівни, Голубенка Кліма 
Олександровича, Калінчук Валентини Федорівни, третя осо-
ба: Орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради 
Миколаївської області про визнання осіб втратившими пра-
во користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 23.11.2017 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, 
вул. Дружби народів, 3-А, зал судових засідань № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідачів справа роз-
глядатиметься за їх відсутності на підставі наявних матері-
алів.

Суддя О. Д. Франчук

Повістка про виклик 
Підозрюваний Солоп В’ячеслав Валерійович, 25.03.1970 р.н., 

відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України ви-
кликається на 10 год. 00 хв. 18 листопада 2017 року до старшо-
го слідчого в ОВС ГСУ СБ України Ращупкіна Є. В. у каб. № 703 за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, (тел. 044-256-99-97) 
для допиту як підозрюваного, оголошення про завершення до-
судового розслідування та надання доступу до матеріалів досу-
дового розслідування, ознайомлення із матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання копії обвинувального акта та реє-
стру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22016000000000430 від 22.11.2016, відкриття мате-
ріалів. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик перед-
бачені у ст. 139 КПК України.

У провадженні судді Заставнівського районного 
суду Чернівецької області Стрільця Я. С. знаходиться 
цивільна справа № 716/1551/17 за позовом Фролен-
кової Інни Юріївни до Фроленкова Руслана Павлови-
ча, третя особа: Орган опіки та піклування Заставнів-
ської РДА про позбавлення батьківських прав та про 
стягнення аліментів в твердій грошовій сумі.

Суд викликає Фроленкова Руслана Павловича, 
02.09.1984 р.н., в судове засідання, яке призначено 
на 09 год. 30 хв. 22 листопада 2017 року в примі-
щенні Заставнівського районного суду Чернівецької 
області за адресою: м. Заставна, вул. Незалежнос-
ті, 95, зал судових засідань № 1. В разі неявки від-
повідача справа розглядатиметься за наявними ма-
теріалами.

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Бекер Стівена (останнє відоме місце 
перебування: 86782, Донецька обл., Харцизький р-н, 
смт Гірне, вул. Шкільна 40, кв.22) у судове засідан-
ня на 20.12.2017 року на 16 год. 00 хв., у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Бекер Тетя-
ни Вікторівни до Бекер Стівена, третя особа: Служба 
у справах дітей Оболонської РДА в м. Києві про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута у відсутність відповідача на підставі зі-
браних по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є,  
каб. 21.

Суддя Н. О. Яценко

Розгляд цивільної справи № 128/1381/17 за 

позовом Москалюк Оксани Дмитрівни до Джо-

харідзе Нодара про розірвання шлюбу призна-

чено на 29.11.2017 року на 09.30 год. в примі-

щенні Вінницького районного суду за адресою:  

м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

Суддя О. І. Бондаренко

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 

1) викликає як обвинуваченого Михайлова Віталія Володимировича в 

підготовче судове засідання, яке відбудеться 05.12.2017 року об 11 год. 

15 хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню по обвинува-

ченню Михайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3, ч. 1 КК України.

Суддя І. В. Зіневич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопада 1975 ро-
ку народження, викликається о 14.30 годині 20 листопада 2017 року до 
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення судового 
засідання у провадженні № 1-кп/628/88/17 справа № 628/3812/16-к. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 
КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

Відповідачу Лепі Роману Миколайовичу, адреса: 83055, м. Донецьк, вул. 
Р. Люксембург, 2-б, кв. 101; остання відома адреса: 02140, м. Київ, вул. Чав-
дар, 34, кв. 54, необхідно з’явитися 14.12.2017 р. о 09.30 год. до Дарницько-
го районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 114) для участі 
в судовому засіданні по цивільній справі за позовом Лепи Вілени Вікторівни 
про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто по суті за на-
явними у справі матеріалами у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК 
України.

Суддя Вовк Є. І.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Мельника Іго-
ря Васильовича як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/6759/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голову-
ванням судді Аксьонова В. Є. в підготовче судове засідання, що відбу-
деться 04 грудня 2017 р. на 12 год. 30 хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бурлаку Олек-
сандра Максимовича, 1977 р.н., та Бурлаку Ігоря Максимовича, 1979 
р.н. як обвинувачених у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Аксьонова В. Є. в підготов-
че судове засідання, що відбудеться 19 січня та 29 січня 2018 року о 09 
год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира 
за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засідання як 
відповідача Уланова Олександра Сергійовича, 28.08.1985 року народження, уроджен-
ця міста Нойштрелітц Р. Німеччина, у цивільній справі за позовною заявою Відок Ва-
лерії Юріївни, представник Непочатов Роман Володимирович, до Уланова Олександра 
Сергійовича, третя особа: Служба у справах дітей Роздільнянської районної держав-
ної адміністрації Одеської області, про позбавлення батьківських прав, стягнення алі-
ментів. Судове засідання відбудеться 20 листопада 2017 року о 10.30 годині у примі-
щенні Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область,  
м. Роздільна. вул. Європейська, 37-А. У випадку вашої неявки в судове засідання цивіль-
на справа буде розглянута у вашу відсутність.

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

Оголошення орендодавця — Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична адреса,  

телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування 
та  місцезнахо-

дження
об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на площа, 

кв.м.

Вартість май-
на за неза-

лежною оцін-
кою, грн

Максимально 
можливий строк 

оренди

Ме-
та ви-
корис-
тання

Інші умови

1
Національна 

академія наук 
України

Інститут хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка НАН України 
м. Київ-03164, вул. Генерала 

Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина  
приміщення  

лабораторного 
корпусу № 1

10306394 5.0 7400.00
01.12 2017 р.  

по  
31.10.2020 р.

офіс

1. Відшкодування витрат на 
утримання орендованого 

приміщення.
2. Відшкодування витрат на 

оголошення у місцевій пресі.

2
Частина   

приміщення  
лабораторного   

корпусу № 1
10306394 24.2 6280.90

01.12 2017 р.  
по  

31.10.2020 р.
офіс

3
Частина   

приміщення
Стендового 
корпусу №1

10306438 45 4022.20 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р.

Випро-
буваль-

на
лабора-

торія

4
Частина   

приміщення
Стендового 
корпусу №1

10306438 575 21967.59 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р.

Вироб-
ництво

 
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 

за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, Email: iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-89.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова О. 
А. за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судовий розгляд по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться 21.11.2017 року о 09 год. 
00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 
31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає як відповідача Кондрахіна Андрія Костянтинови-

ча, останнє місце реєстрації: вул. Генерала Безручка, 

18а, м. Вінниця в судове засідання, яке відбудеться 

20.11.2017 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Вінниця, 

вул. Грушевського, 17, каб. № 34, по цивільній спра-

ві № 127/19594/17 за позовом Лободзинської Поліни 

Володимирівни до Кондрахіна Андрія Костянтинови-

ча. Справу розглядає суддя Романюк Л. Ф.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випад-

ку неявки в судове засідання, справу буде розгляну-

то у його відсутність.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачів Довбищенка Сергія Ігоровича, Сіпчука 
Олексія Юрійовича по цивільній справі за позовом 
Шарко Олександри Вікторівни до Довбищенка Сергія 
Ігоровича, Сіпчука Олексія Юрійовича, Відділу дер-
жавної виконавчої служби Шевченківського район-
ного управління юстиції у м. Києві, третя особа, яка 
не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, 
приватний нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу Тонконог Олена Юхимівна про визнання 
результатів торгів недійсними та витребування май-
на з незаконного володіння.

Остання відома адреса місцезнаходження відпо-
відача Довбищенка Сергія Ігоровича — м. Київ, вул. 
Володимирська, 76, кв. 32.

Остання відома адреса місцезнаходження відпо-
відача Сіпчука Олексія Юрійовича — Хмельницька 
обл., Хмельницький район, с. Масівці, вул. Горько-
го, 20.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 31 — 14 березня 2018 року о 
16 год. 00 хв.

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

Суддя А. В. Новак

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,  
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивіль-
ну справу № 2/229/1666/2017 за позовом Гуцуляка Ан-
дрія Івановича до Гуцуляк Юлії Сергіївни про припинен-
ня стягнення аліментів. Відповідач у справі Гуцуляк Юлія 
Сергіївна, 26 липня 1988 року народження (останнє міс-
це проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Собор-
на, 30-47), викликається на 21 листопада 2017 р. на 14.00 
годину до суду, зал судового засідання № 1 для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа 
буде розглянута у її відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Фрунзенський районний суд м. Харкова викли-
кає Шрамка Андрія Олександровича як відповідача 
по цивільній справі за позовом Шрамко Юлії Воло-
димирівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
21.11.2017 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду 
за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, 
каб. № 5.

У випадку неявки відповідача у судове засідання 
без поважних причин та неповідомлення суду про 
причини неявки, це повідомлення визнається належ-
ним повідомленням і справу може бути розглянуто 
без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Оболонський районний суд міста Києва викликає 
як відповідача Сабаді Вернера (останнє відоме місце 
перебування: м. Київ, просп. Г. Сталінграда, буд. 10-а, 
корп. 1, кв. 20) у судове засідання на 20.12.2017 ро-
ку на 09 год. 45 хв., у зв’язку з розглядом цивільної 
справи за позовом Сабаді Юлії Леонідівни до Сабаді 
Вернера про розірвання шлюбу.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних 
по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є , каб. 21.
Суддя Н. О. Яценко

Піщанський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Кордонського 
Олександра Володимировича в цивільній справі за позо-
вом ПАТ «БМ Банк» до Кордонського О. В. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 04 грудня 2017 року о 
09 год. 00 хв. в приміщенні Піщанського районного су-
ду Він ницької області за адресою: смт Піщанка, вул. Ви-
шнева, 5, Вінницької області зал судових засідань № 3. В 
разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде 
розглянута за його відсутності на підставі наявних в ма-
теріалах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Головін В. О.) викликає в судове засідання як 
відповідачку Полякову Наталю Віталіївну у справі за позо-
вом Шарнопольського Володимира Ілліча про встановлення 
факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без ре-
єстрації шлюбу та поділ спільного майна подружжя. Остан-
нє місце проживання відповідачки: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Ажурна, буд. 2.

Судове засідання призначене на 06 грудня 2017 року о 
09.00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135, каб. 506.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Осад-
чого Віталія Анатолійовича в судове засідання на 
30.11.2017 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5-а, каб. 224, для участі у цивільній справі за по-
зовом Арешнікової Ірини Владиславівни до Осадчого Ві-
талія Анатолійовича про відшкодування шкоди, заподія-
ної внаслідок ДТП.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням та справу бу-
де розглянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Комаревцева Л. В.

У провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом 
Приватного акціонерного товариства «Трест «Київ-
міськбуд-2» до Помінчука Віктора Андрійовича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено 
на 04 грудня 2017 року о 15 годині 00 хвилин у Шев-
ченківському районному суді м. Києва (адреса суду: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає у судове засідання Помінчука Вікто-
ра Андрійовича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача, справа буде розглянута за наявними матері-
алами.

Суддя Малинников О. Ф.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого 
Гладишевського Антона Олександровича та Черкеса 
Анатолія Олексійовича в судове засідання, яке від-
будеться 13.12.2017 року о 10 год. 00 хв. в залі су-
ду 4-Б-4, по кримінальному провадженню по обвину-
ваченню Гладишевського Антона Олександровича за  
ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 
ст. 14 ч. 2 ст. 263-1 КК України;

Черкеса Анатолія Олексійовича за ч. 3 ст. 15 ч. 2 
ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК Укра-
їни.

Суддя Н. А. Гулак

Дарницький районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Зінькова Віктора Івановича, 09.04.1970 ро-
ку народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, що призначе-
не на 22 листопада 2017 року о 12 год. 45 хв. Явка до су-
ду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, що посвідчує особу.

Підготовче судове засідання у кримінальному прова-
дженні відбудеться в приміщенні Дарницького районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Коляденко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 го-
дині 00 хвилин 22 листопада 2017 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, як обвинувачену Петрову Юлію Вікторів-
ну, 16 листопада 1975 року народження, в рамках 
кримінального провадження № 42016000000002779, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань 07 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» оголошує конкурс  
на заміщення вакантних посад!

Асистент кафедри хімії - 2 ст.
Доцент кафедри хімії - 1 ст.
Асистент кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології  

ліків - 2 ст.
Доцент кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фармакології і фармації, технології ліків - 1 ст.
Завідувач кафедри хімії - 1 ст.
Асистент кафедри терапевтичної стоматології - 2 ст.
Завідувач кафедрою - професор кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- і мануальної терапії, ЛФК 

та спортивної медицини -1 ст.
Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії - 1 ст.
Професор кафедри клінічних дисциплін Харківського інституту медицини та біомедичних наук - 1 ст.
Старший викладач кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології - 1ст.
Старший викладач підготовчого відділення для іноземних громадян - 1 ст.
Асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії - 1 ст.
Завідувач кафедри терапевтичної стоматології - 1 ст.
Доцент кафедри дитячих хвороб - 1 ст.
Завідувач кафедри профілактичної і соціальної медицини, мікробіології та епідеміології - 1 ст.
Проректор з науково-педагогічної роботи, інновацій та розвитку - 1 ст.
Бажане знання англійської мови!
Термін подачі документів - місяць з дня опублікування оголошення.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 044 238 68 57.
є - mail: hr@kmu.edu.ua

Довідки за адресою: 01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9, (відділ кадрів),  
телефон (044) 238-68-57, e-mail: hr@kmu.edu.ua

У Володимир-Волинський міський суд Волинської області за адре-
сою: м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 24 на 12 год. 00 
хв. 22 листопада 2017 року в зал судових засідань № 2 як відповідач 
у справі за позовом ТзОВ «Радехів-цукор» до Панасюка Андрія Ярос-
лавовича про стягнення інфляційних втрат та трьох процентів річних, 
викликається відповідач по справі Панасюк Андрій Ярославович.

Відповідач має право подати свої докази чи повідомити про них 
суд.

В разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його від-
сутність.

Суддя І. Р. Вітер

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

Цивільна справа № 185/7915/17 за позовом Косолапової Ольги 
Олегівни до Косолапова Дмитра Ігоровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 24 листопада 2017 року о 08.00 
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

Останнє місце проживання відповідача: АР Крим, вул. Свердло-
ва, 28/11, м. Джанкой.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

У провадженні Самбірського міськрайонного суду Львівської 
області знаходиться цивільна справа за позовом Пайди Оксани 
Михайлівни до Пайди Руслана Вікторовича про збільшення роз-
міру аліментів на неповнолітню дитину.

Пайда Руслан Вікторович викликається відповідачем у судо-
ве засідання, яке відбудеться 01.12.2017 р. о 10.00 год. у примі-
щенні Самбірського міськрайонного суду Львівської області (м. 
Самбір, Львівська область, вул. Мазепи, 18).

У разі неявки відповідача на це судове засідання суд розгля-
датиме справу у його відсутності.

Суддя Карнасевич Г. І

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 
27.11.2017 року о 10 годині 30 хвилин відбудеться слухання цивільної справи 
за позовною заявою Михайлюк (Солопан) Лариси Павлівни до Солопан Мико-
ли Миколайовича про стягнення пені за прострочення сплати аліментів.

Солопан Микола Миколайович, 14.10.1974 року народження, зареєстрова-
ний: вул. Жовтнева, № 5, с. Буда-Орловецька Городищенського району Чер-
каської області, викликається в судове засідання як відповідач, явка до су-
ду є обов’язковою.

В разі неявки відповідача до зали судового засідання, справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище Черкаської області, по-
штовий індекс 19500.

Суддя Л. П. Синиця

Краснокутський районний суд Харківської обл. викликає на судове засідання Лучку 
Вiталiя Володимировича, 28.05.1983 р. н., уродженця с. Дублянка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. як вiдповiдача по справi за позовом Лучки Ружани Петрівни в інтересах 
малолітнього Лучки Ярослава Віталійовича до Лучки В. В. про спонукання до виконан-
ня мирової угоди, третя особа: служба у справах дітей Краснокутської районної держав-
ної адміністрації Харківської обл.

Судове засідання відбудеться 16.11.2017 р., о 14.00 у приміщенні Краснокутського 
районного суду за адресою: Харківська обл., смт. Краснокутськ, вул. Охтирська, 15. У 
разі наявності поважних причин неможливості з’явитися до суду та про можливість су-
дового розгляду справи за Вашої відсутності необхідно повідомити суд. У випадку неяв-
ки справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя Л. В. Вовк

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ларіну Ірину 
Володимирівну, що діє в своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього Хари-
тончука Лева Ігоровича як відповідача по цивільній справі № 756/7606/17 за 
позовом Харитончука Ігоря Петровича до Ларіної Ірини Володимирівни, що 
діє в своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього Харитончука Лева Івано-
вича, треті особи: Харитончук Петро Петрович, Харитончук Вероніка Іванівна 
про визнання осіб такими, що втратили право користування квартирою, роз-
гляд якої призначено на 09.01.2018 р. на 15.20 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, суддя Васалатій К. А.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Перша дніпровська державна нотаріальна контора пові-
домляє, що 19.11.2016 р. помер Чанцев Олександр Кімович, 
01.11.1965 р.н., м. Цагері Грузія, який залишив заповіт на ім’я Ах-
вледіані Цисани Іллівни 11.09.1941 р.н. та Чанцевої Ірини Кімов-
ни, 19.04.1959 р.н. Просимо вищевказаних осіб звернутися до Пер-
шої дніпровської державної нотаріальної контори за адресою:  
м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 19/21, т. (056) 745-28-56,  
726-77-14.

Березанський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача 
Олейнічука Максима Олександровича, останнє місце проживання: с. Калинівка 
Березанського району Миколаївської області, вул. Шкільна, 9, кв. 3, в судове за-
сідання у цивільній справі за позовною заявою Олейнічук Людмили Олександрів-
ни до Олейнічука Максима Олександровича про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 17 листопада 2017 року о 09.30 год. в приміщенні Березанського районного су-
ду за. адресою: вул. Центральна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала 
судових засідань № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Н. О. Гапоненко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 року народження, 

відповідно до ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 09 год. 30 хв. 29 листопада 2017 року до Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203,  
головуючий суддя Піндрак О. О., конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення підго-
товчого судового засідання у кримінальному провадженні № 22015240000000042 
про обвинувачення Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. ст. 138, 139 
КПК України.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в судо-
ве засідання Краснокутську Віру Олексіївну, останнє відоме місце реєстрації 
якої: вул. Короленка, 52/20, м. Кіровоград, як відповідачку у цивільній справі 
за позовом першого заступника прокурора Івано-Франківської області в ін-
тересах Державного агентства лісових ресурсів України, ДП «Ворохтянське 
лісове господарство» до Поляницької сільської ради, Краснокутської Віри 
Олексіївни про визнання недійсним державного акта на право власності на 
земельну ділянку та повернення земельної ділянки, яке відбудеться 22 лис-
топада 2017 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Яремчанського міського суду 
за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської області.

Суддя А. П. Іванов
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Чигиринщина  
вабить  
краєзнавців

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ І  СЬОГОДЕННЯ. Випадкова знахідка на Зам-
ковій горі в Чигирині викликала неабиякий резонанс се-
ред науковців та краєзнавців. Місцевий житель під час 
прокладання водогону відкопав у себе на городі людські 
черепи, складені у п’ять ярусів. Поховання, яке має абсо-
лютно рівні та правильні обриси, викликало чимало за-
питань та суперечок. Кількість похованих загиблих — від 
200 до 300. Науковці спершу гадали, що тут цілі тіла, та 
з’ясувалося: під землею лише голови. Вік поховання — 
майже  400 років. Учені припускають, що поховання нале-
жить до подій українсько-турецької війни 1677 року. Тоді, 
під час оборони Чигирина, полягло немало українців. Ба-
гато черепів містять ознаки рубаних ран. Крім того, відо-
мо, що у турків був звичай відрубувати голови ворогам, 
аби отримати винагороду від свого паші. 

Виявлене поховання — найбільша подібна знахідка в 
Україні за останні 20 років. З остаточними висновками про 
знахідку (вік, стать похованих та час самого поховання) 
антропологи зможуть ознайомити тільки згодом, адже до-
слідження ще тривають. Про ці та інші цікаві факти випала 
нагода згадати під час VI науково-практичної конференції 
«Чигиринщина: історія і сьогодення», яка була присвяче-
на підсумкам вивчення музейних збірок, писемних, архео-
логічних, етнографічних джерел в історії краю. На конфе-
ренції, яка відбулася в національному історико-культурно-
му заповіднику «Чигирин», йшлося про археологічні дослі-
дження, історичні постаті, культурну спадщину, релігійне 
життя, музейну та пам’яткоохоронну справу. 

У роботі конференції взяли участь науковці заповідни-
ків та музеїв, викладачі, студенти, краєзнавці з міст Ки-
їв, Чугуїв, Переяслав-Хмельницький, Черкаси, Чернів-
ці, Кам’янка, Канів, Збараж, Львів, Дніпро, Запоріжжя, 
смт Мирне та Вишнівець, які представляють 18 історико-
культурних заповідників, музейних закладів та науково-
дослідних установ, зокрема Інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Інститут 
архео логії НАН України.

Його мистецтво  
не піддається часу
ВИСТАВКА. Видатний художник Олександр Дубовик  
не перестає дивувати шанувальників  творчими знахідками

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО  

для «Урядового кур’єра» 

У столичному Будинку 
художника відкрила-

ся довгоочікувана виставка 
Олександра Дубовика. Вона 
триватиме до кінця ниніш-
нього тижня, що недостатньо 
для такої масштабної експо-
зиції. Але такі умови орен-
ди. В усіх залах на третьому 
поверсі представлено май-
же 200 живописних і графіч-
них робіт митця, починаю-
чи зі знакового автопортрета 
1967 року, який, крім впізна-
ваності Метра, являє тип ін-
телігента 1960-х. На цей пор-
трет здавна полюють колек-
ціонери, але художник при-
тримує його, адже «він му-
зейного рівня».  

Саме в 1960-ті художник 
почав вибудовувати влас-
ну знакову систему і об-
ґрунтовувати її в теоретич-
них творах, насичених іро-
нією. На квадраті картини 
Дубовик поєднує слов’яно-
візантійські та західні куль-

турні коди. Він вважає: «Ху-
дожник починається тоді, 
коли є власна концепція, ін-
дивідуальні знаки і туга». 

Олександра Дубовика за-
прошували працювати до 
США, Росії, Франції, Німеч-
чині, навіть Ірану, а він по-
вертався в Україну, хоч да-
леко не ідеалізує державу та 
її інституції. Олександр Ду-
бовик в українській культурі 
уособлює моральність сучас-
ного митця.

На виставку завітали арт-
критики і куратори, шану-
вальники і колекціонери, ко-
леги.  «Є модні, актуальні, су-
часні твори, а є мистецтво, 
для якого час перестає бути 
орієнтиром, — якось розмір-
ковував Анатолій Криволап. 
— Воно не піддається часу. 
Таке мистецтво Дубовика. 
Він став першим абстракціо-
ністом в Україні, з нього все 
починалося, а ми вже були 
потім».

Музиканти чують у по-
лотнах патріарха живопису 
музику сфер. Його роботам 
властивий космізм узагаль-

нень і деміургічна втаємни-
ченість. 

Пан Олександр, як і пів-
століття тому, дивує новими 
роботами, сповненими енер-
гії кольору та інтелектуаль-
ної сили. Вони зачаровують і 
провокують. Антропоморф-
ні творіння на його полот-
нах наче випробовують над-
бання світової культури. Ху-
дожник створив впізнаваний 
знаковий код. Когось він від-
штовхує семантичним на-
вантаженням, інших при-
ваблює, так би мовити, па-
лімпсестом сенсів. У наш час 
спеціалізацій і команд ми-
тець вражає самодостатніс-
тю і гуманітарним енцикло-
педизмом. 

У роботах художника, 
на думку мистецтвознав-
ців, поєднуються декора-
тивність та інтелектуалізм, 
емоційність і конструкти-
візм, сюжетність і симво-
лізм. Відзначають іронічний 
еклектизм та рафінований 
герметизм. Для самого ху-
дожника «важливе зрівнян-
ня у правах автора і глядача. 
Автор проходить півшляху. 
Другу частину належить 
пройти глядачеві не в на-
прямку до автора, а до себе».

Багато його робіт назва-
но «Діалогами». Але худож-
ник застерігає: «У діалозі не-

ма істини». Він часто вислов-
лює парадоксальні думки. 
Художник-філософ перео-
смислює пам’ять культури 
з укоріненими в ній симво-
лами і міфологемами від ан-
тичності до естетики глоба-
лізму, яку наш культуролог, 
що сховався під псевдоні-
мом К’юбільє, влучно назвав  
«порногламур». 

Майстер стверджує, що 
життя — це енергія. І са-
ме енергія як колір-символ 
— душа мистецтва. «Кон-
цепцію треба одягти в колір. 
Мислю кольором і маю азбу-
ку власних знаків, які приду-
мав: тріумфатори, пророки. 
Мій знак — букет. Він сфе-
рична оболонка нерозгада-
них можливостей. Протягом 
віків робили букети, і ніхто 
не спитав: що це? А це фено-
менальна ідея. Це моє боже-
ственне маля». 

Художник Борис Егіаза-
рян, який відволікся від спо-
глядання нових картин май-
стра, підсумував: «Вважаю, 
що він видатний художник, 
великий естет і філософ. Ду-
бовик створює унікальність 
творчими знахідками. Він 
стверджує, що культура — 
важлива складова життя. 
Знаю його як скромну інтелі-
гентну людину з гігантським 
інтелектом». 

ДОСЬЄ «УК»
Олександр ДУБОВИК. Народився в Києві. Батько репресо-

ваний поет Михайло Дубовик назвав сина на честь друга Олек-
сандра Довженка. 

Закінчив Київський державний художній інститут. У 27 ро-
ків вступив до  Спілки художників України. Засвідчив талант 
і фах у техніці вітражу, мозаїки, гобелена, книжкової графіки, 
дизайну, настінного розпису, плаката. Він оформив каплицю 
у Бер-лез-Альп біля Ніцци (Прованс, Франція) і Новоапостоль-
ську церкву (Київ).

  В Олександра Дубовика є своя теоретично обґрунтована знакова система живопису
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