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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 20 листопада 2015 року
USD 2383.9146 EUR 2547.6895 RUB 3.6725 / AU 258082.59 AG 3387.54 PT 201202.39 PD 129684.95

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

Так усе починалося: два роки тому студенти зібралися на Майдані Незалежності, щоб висловити свою незгоду 
з відмовою влади від курсу на євроінтеграцію
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Ми втратили 
право на зневір’я

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Рейтинги 
проти дефолту 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ. Міністерство фінансів схвалює рішен-
ня рейтингових агентств Fitch і Moody’s щодо підвищення дов-
гострокового суверенного кредитного рейтингу України з рівня 
«Обмежена можливість дефолту» до рівня ССС і з рівня Са до 
Саа3 відповідно. Це підвищення — позитивний результат про-
ведення Україною реструктуризації зовнішнього боргу, яку бу-
ло успішно завершено 12 листопада випуском нових облігацій.

Завдяки проведеній реструктуризації вдалося одразу знизи-
ти суму боргу на 3 мільярди доларів і відтермінувати випла-
ту 8,5 мільярда доларів на період після 2018 року, повідомляє 
прес-служба Мінфіну. Ці рішення, ухвалені після аналогічно-
го висновку рейтингового агентства S&P про підвищення кре-
дитного рейтингу України, — важливий крок до повернення на-
шої країни на міжнародний ринок капіталу в середньостроковій 
перспективі, як передбачено програмою розширеного фінан-
сування МВФ. Вони також полегшать доступ до міжнародних 
кредитних ресурсів для наших компаній і банків, давши змогу 
оптимізувати роботу на вітчизняному й міжнародному ринках.

ЦИФРА ДНЯ

60 млрд грн 
видатків Держбюджету слід скоротити 

для проведення урядової податкової 
реформи в 2016 році. Насамперед 

за рахунок оптимізації логістики витрат  

 
«Проведення реформ — 

це робота зі збереження 
держави Україна. 

Це боротьба за нашу 
незалежність 

і за наше майбутнє».

СОЦЗАХИСТ СВІТОВІ СТАНДАРТИ

Кабмін збільшив 
виплати інвалідам 
до рівня прожиткового 
мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність

Україна вперше 
проводить 
європейську 
піар‑кампанію 
ще не знятого фільму

Прем’єр-міністр про розрахунок на допомогу 
громадянського суспільства у запроваджуваних 
урядом перетвореннях  
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ПАТРІОТИЗМ. Відколи саме за віру в гідне майбутнє України 
загинула Небесна Сотня і гинуть найкращі українці на війні

У перші роки після депортації 
було знищено половину кримських татар
СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Маємо домогтися, щоб міжнародна спільнота приєдналася до визнання 
примусового виселення кримчан геноцидом 

Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр»

Лише за кілька місяців 1944 
року, коли НКВС депорту-

вав кримських татар, за офіцій-

ними радянськими даними, за-
гинуло 16 тисяч цього нечислен-
ного народу. Кримськотатарські 
дослідники зазначають, що про-
тягом перших років після депор-
тації було знищено 46% кримчан. 

Днями Верховна Рада визнала 
такі дії геноцидом кримськота-
тарського народу. 

Парламент підтримав і допо-
внення до постанови, в якому 
зазначається, що репресії гро-

мадян України за національ-
ним принципом, організація ет-
нічних і політично вмотивова-
них переслідувань кримських 
татар, їхніх органів (Меджліс 
і Курултай) на тимчасово оку-

пованій території України дер-
жавними органами Російської 
Федерації з першого дня тимча-
сової окупації — це сві-
дома політика етноциду 
кримських татар. 
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кОнкретизОване ПОвідОмЛення ПрО закуПівЛю
УКРАїнА
ПРОеКТ РеАБІлІТАцІї ГеС
ЗАКУПІВлЯ ВИСОКОВОлЬТнІ ВВОДИ
Позика № 7791-UA
Проект № Р-115515
тендер № UHE/T-HVB-39/15
1. Дане запрошення до участі в торгах відповідає загальному повідомленню про

закупки для даного проекту, що було опубліковано в Development Business, № 654
від 16.05.2005р 

Уряд України отримав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку в
рахунок вартості Проекту Реабілітації ГеС та має намір використати частину засобів
цієї позики для фінансування платежів в рамках контракту на закупівлю високо-
вольтних вводів (Тендер № UHE/T- HVB-39/15, кількість ЛОТІВ – 2 (два)). 

Максимальний Період виконання Контракту:
ЛОт 1: високовольтні вводи для силових трансформаторів Дністровської ГЕС

110кВ-6 од., 330 кВ- 6 од.- тринадцять (13) тижнів до 30/04/16
ЛОт 2: високовольтні горизонтальні прохідні вводи для Каховської ГЕС 154 кв 18

од. - тринадцять (13) тижнів до 30/04/16
2. Публічне акціонерне товариство «укргідроенерго» цим запрошує правомочні

фірми представити свої запечатані конкурсні пропозиції на поставку високовольтних
вводів. Міжнародні конкурсні торги будуть проходити відповідно до одноетапної про-
цедури міжнародних конкурсних торгів МБРР, що описані в Керівництві МБРР про
Закупки по Позикам МБРР та Кредитам МАР (Guidelines: Procurement under IBRD
Loans and IDA Credits,), що опубліковане в травні 2004р., переглянутому в 2015р., та
відкриті для всіх прийнятних Учасників торгів, як визначено в Керівництві, що відпо-
відають наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям: 

якщо учасник торгів є виробником: 
(i) Фінансові можливості
Учасник торгів повинен надати документальне підтвердження того, що він відпо-

відає наступним фінансовим вимогам: 
для всіх лотів 
Середньорічний обіг коштів 
В разі, якщо Учасники торгів подають Тендерні пропозиції по всім лотам, відпо-

відні критерії кожного Лоту будуть розглядатися сукупно:
Обіг коштів повинен бути підрахований як загальна сума підтверджених оплат,

отриманих за діючими або завершеними контрактами за останні три (3) роки, пред-
ставляючи не менше ніж:

Лот № 1: Середньорічний обіг коштів складає вісімсот тисяч доларів СШа
(800 000, 00 дол.СШа);
Лот № 2: Середньорічний обіг коштів складає два мільйони доларів СШа (2

000 000, 00 дол. СШа);
(ii) Досвід і технічні можливості
Учасник торгів повинен надати документальне підтвердження того, що він відпо-

відає наступним вимогам щодо досвіду: 
ЛОт 1:
Досвід: 
Учасник торгів повинен спроектувати, виробити, провести випробування та по-

ставити мінімум 30 (тридцять) високовольтних вводів для силових трансформаторів
з номінальною напругою 110 кв та 330кв за останні 5 років, і які успішно експлуа-
туються впродовж принаймні 1 року на дату розкриття Тендерних пропозицій. 

Технічні можливості: 
Учасник торгів повинен продемонструвати зрілі можливості виробляти та постав-

ляти принаймні щорічно 30 (тридцять) високовольтних вводів для силових транс-
форматорів за останні 5 років.

ЛОт 2:
Досвід: 
Учасник торгів повинен спроектувати, виробити, провести випробування та по-

ставити мінімум 100 (сто) високовольтних горизонтальних прохідних вводів з номі-
нальною напругою 154 кв за останні 5 років, і які успішно експлуатуються впродовж
принаймні 1 року на дату розкриття Тендерних пропозицій.

Технічні можливості: 
Учасник торгів повинен продемонструвати зрілі можливості виробляти та постав-

ляти принаймні щорічно 100 (сто) високовольтних горизонтальних  прохідних вводів
за останні 5 років.

Для того, щоб Учаснику торгів могли бути присуджені контракти по двом Лотах,
Учасник торгів повинен продемонструвати можливості виробляти та поставляти
всі високовольтні вводи не пізніше дати з Максимального Періоду виконання Кон-
тракту.

якщо учасник торгів не є виробником: 
Якщо Учасник торгів не є виробником, але він пропонує Товари від імені Вироб-

ника за його Дозволом (Розділ IV, Форми Тендерної пропозиції), Виробник повинен
продемонструвати вищезазначені кваліфікації (і),(іі), (ііі) і Учасник торгів повинен
продемонструвати, що він успішно завершив принаймні 2 (два) контракти на по-
ставку подібних товарів за останні 3 (три) роки з Виробниками.

3. Зацікавлені правомочні Учасники Торгів можуть отримати додаткову інфор-
мацію у Публічному Акціонерному Товаристві «Укргідроенерго» в робочий час з
08-00 до 17-00 за місцевим часом.

4. З 24 листопада 2015 року зацікавлені Учасники Торгів можуть придбати по-
вний комплект документації для Торгів англійською  мовою після того, як вони на-
правлять письмову заявку за вказаною нижче адресою та сплатять 80 USD
(вісімдесят доларів СШа), що не відшкодовується, без врахування банківських
зборів.

Оплата проводиться (тільки в доларах США, для резидентів за курсом націо-
нального Банку України на дату оплати) шляхом прямого депозиту на будь-який із
вказаних нижче рахунків:

для нерезидентів україни:
Отримувач: ПАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ  20588716
АБ «Укргазбанк» 
S.W.I.F.T. UGASUAUK
03087, Україна, м. Київ Єреванська,1.
МФО 320478
р/р № 26007246396
Банк кореспондент:
J.P. Morgan Chase Bank,
270 Park Avenue, New York, NY, 10017
USA, New York
S.W.I.F.T. CHASUS33
Примітка: Вкажіть деталі платежу наступним чином: Платіж за Тендерний Доку-

мент № UHE/T- HVB-39/15
для резидентів україни:
Назва отримувача: ПАТ «Укргідроенерго»
ЄДРПОУ 20588716
Назва банку отримувача платежу: АБ «Укргазбанк»
Код SWIFT: UGASUAUK
Адреса банку: вул. Єреванська, 1 м. Київ, Україна, 03087
номер рахунку: 26007246396
Валюта рахунку: Гривня
МФО 320478
Примітка: Вкажіть деталі платежу наступним чином: Платіж за Тендерний Доку-

мент № UHE/T- HVB-39/15
Після зарахування коштів на один з вказаних вище рахунків документи будуть

направлені експрес-поштою (наприклад, DHL) або спеціальною поставкою.
5. Положення Інструкцій Учасникам торгів та Загальних Умов Контракту є поло-

женнями Стандартних Тендерних Документів Банку: Закупка Товарів.
6.Тендерні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче адресою до

11.00 год. за місцевим часом 05 січня 2016 року.
7. Тендерна пропозиція повинна включати гарантію на Тендерну пропозицію на

суму:
Лот № 1: 8 000 доларів США (вісім тисяч доларів США), або в гривневому екві-

валенті (за курсом НБУ на дату видачі гарантії);
Лот № 2: 20 000 доларів США (двадцять тисяч доларів США), або в гривневому

еквіваленті (за курсом НБУ на дату видачі гарантії);
Тендерні пропозиції розкриваються в присутності представників Учасника тор-

гів, що виразять бажання відвідати цей захід 05 січня 2016 року об 11.00 год. за
місцевим часом за адресою, наведеною нижче.

Адреса Публічного Акціонерного Товариства «Укргідроенерго»:
До уваги: Пані Жанна Гутіна
Офіс ПАТ «Укргідроенерго», к. 217
07300, Вишгород, Київська обл., Україна
Тел: +38 04596 582 27
Факс: +38 04596 220 07
E-mail: gutina@ges.kv.energy.gov.ua

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE
UKRAINE
HYDROPOWER REHABILITATION PROJECT
Procurement of High Voltage Bushings
Loan No. 7791-UA
Project ID No. P-115515
Bid No. UHE/T-HVB-39/15
1. This invitation to tender meets the general procurement notice for this project, is-

sued in the Development Business № 654 dated 16.05.2005.
The Government of Ukraine has received financing from the International Bank for re-

construction and development toward the cost of Hydropower Rehabilitation Project and
it intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for the pro-
curement of High Voltage Bushings (Bid No. UHE/T-HVB-39/15, number of LOTS – 2 (two)).

The maximum Contract performance period:
LOT 1: High Voltage Bushings for power transformers of Dnister HPP: 110kV – 6 pcs.,

330kV – 6 pcs.:
thirteen (13) weeks till 30/04/16
LOT 2: High Voltage Horizontal Bushings for Kakhovka HPP: 154kV – 18 pcs.:
thirteen (13) weeks till 30/04/16
2. The Public Joint-Storage Company “Ukrhydroenergo” hereby invites eligible firms

to submit their sealed Bids for the supply of High Voltage Bushings. The International
Competitive Bidding shall take place in accordance with the Bank’s one-stage interna-
tional competitive bidding procedure, as specified in the World Bank’s Guidelines: Pro-
curement under IBRD Loans and IDA Credits, published in May 2004, Revised in 2015,
is open to all eligible bidders as defined in the guidelines that meet the following mini-
mum qualification criteria:

If Bidder is Manufacturer: 
(i) Financial Capability
The Bidder shall furnish documentary evidence that it meets the following financial re-

quirement(s):
For all lots 
Average Annual Turnover 
In case of Bidders submitting bids for all lots, corresponding criteria of each Lot shall

be considered cumulatively:
Turnover shall be calculated as total certified payments received for contracts in

progress or completed, within the last three (3) years, representing not less than:
Lot No.1: Average annual turnover of eight hundred thousand US Dollars (USD

800, 000. 00);
Lot No.2: Average annual turnover of two million US Dollars (USD 2,000,000.00);
(ii) Experience and Technical Capacity
The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the fol-

lowing experience requirement(s): 
LOT 1:
Experience: 
The Bidder shall have designed, manufactured, tested and supplied a minimum of 30

(thirty) high voltage bushings for power transformers of rated power 110kV and 330kV
over the last 5 years, and which have been in successful operation for at least 1 year as on
the date of Bid opening. 

Technical capacity: 
The Bidder shall demonstrate mature capabilities to manufacture and supply at least

an annual average of 30 (thirty) high voltage bushings for power transformers over the
last 5 years.

LOT 2:
Experience: 
The Bidder shall have designed, manufactured, tested and supplied a minimum of 100

(one hundred) high voltage horizontal bushings of rated power 154kV over the last 
5 years, and which have been in successful operation for at least 1 year as on the date of
Bid opening.

Technical capacity: 
The Bidder shall demonstrate mature capabilities to manufacture and supply at least

an annual average of 100 (one hundred) high voltage horizontal bushings over the last 5
years.

In case the Bidder would be in position to be awarded a contract for several Lots, the
Bidder shall demonstrate capabilities to manufacture and supply all high-voltage bushings
within the latest Contract completion date.

If Bidder is not the manufacturer: 
If a Bidder is not a manufacturer, but is offering the Goods on behalf of the Manufacturer

under Manufacturer’s Authorization (Section IV, Bidding Forms), the Manufacturer shall
demonstrate the above qualifications (і),(іі), (ііі) and the Bidder shall demonstrate that it
has successfully completed at least 2 (two) contracts of similar goods in the past 3 (three)
years with the Manufacturers.

3. Interested eligible Bidders may get additional information at the Public Joint Stock
Company «Ukrhydroenergo» during working hours from 08-00 to 17-00, local time.

4. From the date of November 24, 2015 a complete set of bidding documents in English
may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the
address below and upon payment of a nonrefundable fee of 80 USD (eighty USD) (not tak-
ing into account bank fees).

The method of payment (only in US dollars, for the residents at the exchange rate of
the National Bank of Ukraine at the date of payment) will be direct deposit to any of the
specified account numbers:

For non-residents of Ukraine:
Benef. PJSC «Ukrhydroenergo»
YeDRPO 20588716
Ukrgasbank 
S.W.I.F.T. UGASUAUK
03087, Ukraine, Kiev, Yerevanska,1.
MFO 320478
r/r № 26007246396
Correspondent banks:
J.P. Morgan Chase Bank,
270 Park Avenue, New York, NY, 10017
USA, New York
S.W.I.F.T. CHASUS33
Note: Specify payment details as follows: Payment for Bidding Document UHE/T-HVB-

39/15
For residents of Ukraine:
Benef. PJSC «Ukrhydroenergo»
YeDRPO 20588716
Name of payee bank: 
Ukrgasbank 
SWIFT: UGASUAUK
Bank address: Yerevanska 1, Kyiv, Ukraine, 03087
Account number: 26007246396
Currency: UAH
MFO 320478
Note: Specify payment details as follows: Payment for Bidding Document UHE/T-HVB-

39/15
After the funds crediting to one of the above accounts the document will be sent by ex-

press-mail (i.e. DHL) or by special delivery.
5. The Provisions of the Instructions to Bidders and the General Conditions of Contract

are provisions of the Standard Bidding Documents of the Bank: Procurement of Goods.
6. The Bid shall be delivered to the address below at or by 11.00 a.m., local time, on

January 05, 2016.
7. The Bid must be accompanied by a bid security in the amount of:
Lot № 1: 8 000 USD (eight thousand USD) or in the UAH equivalent (according to the

National Bank of Ukraine exchange rate on the date of security issuance); 
Lot № 2: 20 000 USD (twenty thousand USD) or in the UAH equivalent (according to

the National Bank of Ukraine exchange rate on the date of security issuance)
The Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives, who choose to

attend, on January 05, 2016 at 11.00 a.m., local time, at the address below.
The address of the Public Joint-Stock Company “Ukrhydroenergo”:
Attn: Mrs. Zhanna Gutina
PJSC «Ukrhydroenergo», office 217
07300, Vyshgorod, Kyiv region, Ukraine
Tel: +38 04596 582 27
Fax: +38 04596 220 07
E-mail: gutina@ges.kv.energy.gov.ua

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові
засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості:

на 26.11.2015 року
14.00 - Тихонов Володимир Володимирович
14.10 - Степанов Дмитро Ігорович
14.20 - Охримець Світлана Анатоліївна
14.30 - Гундзя Микола Миколайович
14.40 - Берднікова Ірина Вікторівна
14.50 - Роденко Ольга Іванівна
на 27.11.2015 року
15.00 - Кропивко Надія Михайлівна
15.10 - Щелкунов Іван Васильович
15.20 - Малишко Олег Петрович АКЦЕНТ

Суддя Карягіна В. А.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:  Луганська об-

ласть, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки відповідачів на призначений час або неповідомлення про причини

неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням оголошення відповідачі по справах вважаються належним

чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Оболонським районним судом
міста Києва викликається до суду:

- Ліпінський Сергій Олександро-
вич (останнє відоме місце прожи-
вання: 01001, м.Київ, Мінське шосе,
буд. 10, кв. 155) на 17 годину 00
хвилин 25.11.2015 р. для участі у
розгляді справи № 756/10223/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Апостолова Марія Олександрівна
(останнє відоме місце проживання:
01000, м.Київ, пр. Оболонський, буд.
21, кв. 77) на 17 годину 30 хвилин
25.11.2015 р. для участі у розгляді
справи № 756/12051/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Камбулов Д.Г.

Шевченківським районним

судом м.Запоріжжя виклика-

ється до суду:

- Олійник Вячеслав Миколайо-

вич (останнє відоме місце про-

живання: 69000, Запорізька обл.,

м. Запоріжжжя, вул. П. Моро-

зова, буд. 41) на 09 годину 30

хвилин 27.11.2015 р. для участі у

розгляді справи № 336/6804/15-

ц по суті за позовом ПАТ «Ак-

цент-Банк».

Суддя Жупанова І.Б.
Павлоградський міськрайонннй суд

Дніпропетровської області (суддя Бон-
даренко В.М.) викликає як відповідача
Бублика Дмитра Геннадійовича, ос-
таннє місце проживання якого: Дніпро-
петровська область, м. Павлоград, вул.
Заводська, буд. 45, кв. 21, по цивільній
справі № 185/9899/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Правекс-Банк» до
Бублика Дмитра Геннадійовича про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання призначено на 23
листопада 2015 року о 09.00 год. за ад-
ресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. № 306.

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

Суддя В. М. Бондаренко

Відповідач по справі за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-

нення заборгованості Лисенко Єв-

генія Веніамінівна викликається на

судове засідання, яке відбудеться

в Бердичівському міськрайонному

суді Житомирської області за ад-

ресою: м. Бердичів, вул. Житомир-

ська, 30-А, о 09 годині 30 хвилин

27 листопада 2015 року.

Суддя Т. М. Потапова

Обухівський районний суд Київ-
ської області по цивільній справі
№ 372/3285/15-ц за позовом ПАТ
«КБ «Приватбанк» до Авер’янової
М.А. про стягнення заборгованості
викликає до суду як відповідача
Авер’янову Марину Андріївну на
27 листопада 2015 року о 09 год.
00 хв.

Судове засідання відбудеться
під головуванням судді Кравченка
М.В. у приміщенні суду за адре-
сою: Київська обл., м. Обухів, вул.
Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача
справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя М. В. Кравченко

Переяслав-Хмельницький
міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання
як відповідача гр. України Величка
Євгенія Івановича, 31.08.1975 року
народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська
область, м. Переяслав-Хмельниць-
кий, вул. Богдана Хмельницького,
158-А, у справі за позовом ПАТ
«Банк «Фінанси та Кредит» до Ве-
личка Євгена Івановича про стяг-
нення боргу за кредитним
договором на 11.00 год. 25 листо-
пада 2015 року.

У разі неявки відповідача в су-
дове засідання суд розгляне
справу на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.

Солом’янський районний суд м.
Києва (м. Київ, вул. М.Кривоноса,
25, каб. 27) викликає на
26.11.2015 року на 09 год. 00 хв.
Замураєва Євгена Ігоровича як
відповідача у цивільній справі
№760/16429/15-ц за позовом Мо-
торного (транспортного) страхо-
вого бюро України до Замураєва
Є.І. про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з ви-
платою страхового відшкоду-
вання.

У разі неявки справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя Букіна О. М.

Повістка про виклик підозрюваного
про здійснення спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Прокопенко Олек-
сандр Леонідович, 10.04.1973 року на-
родження, який мешкає за адресою:
м. Миколаїв, вул. Нагорна, б. 87/1, кв.
70, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5
КПК України, вам необхідно з’явитися
25.11.2015 року о 09 год. 00 хв. до
слідчого відділу УСБУ у Дніпропетров-
ській області (м. Дніпропетровськ, вул.
Чкалова, 23, контактний телефон слід-
чого: (056) 791-99-83) старшого слід-
чого в ОВС Тюлянкіна С.В., для допиту
вас як підозрюваного та ознайом-
лення з матеріалами кримінального
провадження №12014040030000253
від 20.05.2014 року за ознаками кри-
мінальних правопорушень, передбаче-
них ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263
КК України.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Погорілого Олега
Петровича та третю особу, що не заявляє самостійних вимог: виробничо-торгівельне
об’єднання «Будівельник» на судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерною товариства «Банк Камбіо» до Погорілого Олега Петровича, третя
особа, що не заявляє самостійних вимог: виробничо-торгівельне об’єднання «Будівель-
ник» про звернення стягнення на заставне майно.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської
області 25.11 2015р. о 08 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева, 31 Луган-
ської області.

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

Суддя В. M. Шкиря
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реклама. оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачів по цивільних спра-

вах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення кредитної заборгованості до:
Зубко Любові Вікторівни (Луганська обл., Лутугинський район, с. Георгіївка, вул. Піщана, б. 6, справа 

№ 409/1496/15-ц), Ворони Наталії Анатоліївни (Луганська обл., Лутугинський район, м. Лутугине, кв. Шевченка, б.
19, кв. 44, справа № 409/1498/15-ц), Тесленка Дмитра Сергійовича (м. Луганськ, кв. Степовий, б. 18, кв. 158, справа
№ 409/1508/15-ц), Пастушенка Максима Олександровича (м. Луганськ, вул. Боженка, б. 105А, кв. 21, справа 
№ 409/1367/15-ц), Літовкіної Валентини Федорівни (м. Луганськ, вул. Щорса, б. 35а, кв. 36, справа № 409/1356/15-ц),
Полоскова Кирила Вячеславовича (м. Луганськ, прк. Новокар’єрний, б. 30а, справа № 409/1360/15-ц), Третьякової
Алли Володимирівни (м. Луганськ, вул. Побєдоносна, б. 21, кв. 251, справа № 409/56/15-ц), Остапенко Ольги Вік-
торівни (м. Луганськ, вул. Міжнародна, б. 36, справа № 409/1493/15-ц), Буданової Наталії Іванівни (м. Луганськ,
вул. Боженка, б. 109, кв. 21, справа № 409/61/15-ц), Дунямалієва Руслана Наджафовича (м. Луганськ, вул. Філа-
това, б. 64а, справа № 409/59/15-ц), Алієвої Каміли Мобіловни (м. Луганськ, кв. Зарічний, б. 15а, кв. 79, справа 
№ 409/1483/15-ц), Камнацького Федора Ананійовича (м. Луганськ, кв. Мирний, б. 16, кв. 172, справа № 409/5/15-ц),
Копіцю Віталія Олександровича (м. Луганськ, вул. Руставелі, б. 49, справа № 409/15/15-ц), Ємельянцева Сергія
Олександровича (м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Леніна, б. 7, кв. 31, справа 409/7/15-ц), Духової Євгенії Іванівни
(м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, б. 3, кв. 13, справа № 409/25/15-ц), Бєлогрива Івана Володимировича (Лу-
ганська обл., м. Лутугине, вул. Леніна, б. 130, кв. 3, справа № 409/12/15-ц), Нестеренка Руслана Олексійовича (Лу-
ганська обл., с. Георгієвка, вул. К.Маркса, б. 112, справа № 409/9/15-ц), Сичової Наталії Костянтинівни (м. Луганськ,
кв. Зарічний, б. 5, кв. 104, справа № 409/27/15-ц), Слівіна Максима Миколайовича (м. Луганськ, вул. Боженка, б.
105а, кв. 62, справа № 409/3104/15-ц), Пугач Юлії Григорівни та Пугач Валентини Анатоліївни (м. Луганськ, кв.
Мирний, б. 1-б, кв. 56, справа № 409/3087/15-ц), Коліверду Юрія Івановича (м. Луганськ, вул. О.Вишні, б. 64, справа
№ 409/3034/15-ц), Соколова Антона Юрійовича (м. Луганськ, кв. Степовий, б. 4, кв. 52) та Соколова Юрія Федо-
ровича (Луганська обл., Ст-Луганський район, с. Малинове, вул. Пушкіна, б. 64-а, справа № 409/3042/15-ц), Іва-
нейчика Євгена Володимировича, Іванейчик Лідії Леонідівни (м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Корольова, б. 1, кв. 42,
справа № 409/3098/15-ц).

Судове засідання відбудеться 24.11.2015 року (резервна дата 26.11.2015 р.) о 09.00 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача TOВ «Континентбуд», яке знаходиться

за адресою: 02140, м. Київ, вул. Руденка, 6-А, у су-

дoве засідання, яке призначене на 04.12.2015 року

об 11 год. 30 хв., для розгляду справи за позовом

Максименко Т. А. до ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», ТОВ

«Континентбуд» про захист прав споживачів. Адреса

суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Телефус Тамару Олександрівну,
останнє відоме місце проживання: м. Вінниця, вул.
Келецька, 116, кв. 58, у судове засідання, яке відбу-
деться 7 грудня 2015 року об 11 год. 30 хв. під го-
ловуванням судді Ан О.В. (зал с/з № 22, вул.
Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі 
№ 127/15345/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Телефус Тамари
Олександрівни про стягнення заборгованості, у ви-
падку неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута без участі відповідача.

Суддя Ан О. В.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовом ПАТ «Дельта

Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором:
Самарцева Романа Миколайовича, 09.05.1974 р.н., розгляд справи №409/2640/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 11 год.;
Гордієнка Володимира Григорійовича, 20.07.1966 р.н., розгляд справи №409/2643/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 10:30 год.;
Чернявську Ірину Олександрівну, 18.03.1983 р.н., розгляд справи №409/2673/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 10 год.;
Дем’яненка Михайла Валерійовича, 03.05.1976 р.н., розгляд справи №409/2644/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 09:30 год.;
Пупченка Олексія Анатолійовича, 21.11.1979 р.н., розгляд справи №409/2642/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 09:00 год.;
Вітвицьку Олену Леонідівну, 16.05.1966 р.н., розгляд справи №409/2386/15-ц відбудеться 25.11.2015 р.

на 08:30 год.;
Горбатюка Миколу Миколайовича, 14.01.1980 р.н., розгляд справи №409/2681/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 14:30 год.;
Карпушкіна Віктора Володимировича, 18.12.1956 р.н., розгляд справи №409/2686/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 14:00 год.;
Сергієнка Артема Васильовича, 06.03.1982 р.н., розгляд справи №409/2698/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 14:00 год.;
Гоголь Олесю Олександрівну, 26.07.1982 р.н., розгляд справи №409/2705/15-ц відбудеться 25.11.2015 р.

на 13:00 год.;
Гурову Ганну Володимирівну, 14.05.1981 р.н., розгляд справи №409/2633/15-ц відбудеться 25.11.2015 р.

на 11:30 год.; 
Мандрикіна Олександра Миколайовича, 04.07.1983 р.н., розгляд справи №409/2712/15-ц відбудеться

25.11.2015 р. на 15 год.;
Сорокіну Тетяну Миколаївну, 07.04.1962 р.н., розгляд справи №409/2692/15-ц відбудеться 25.11.2015 р.

на 15:30 год.
Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням оголошення відповідачі вважаються належним чином повідомленими про час, день

та місце проведення судового засідання.
Суддя В. Г. Скворцова

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Остров-
ську Наталію Геннадіївну як відповідача по цивільній справі за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Островської Н.Г. про стягнення
заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 30.11.2015
року о 08 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Харків,
б-р Б.Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин та неповідомлення суду про причини неявки, це по-
відомлення визнається належним повідомленням і справу
може бути розглянуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Селезського Олександра Васильовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором викликає до суду відповідача Селезського
Олександра Васильовича, раніше зареєстрованого за адресою: Київська
область, Білоцерківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, буд. 18.

Судове засідання відбудеться 16 грудня 2015 року о 08 годині 30 хви-
лин у приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева,
4 а, зал № 3, суддя Жарікова O.B.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто в його від-
сутність.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 30 листопада 2015 року о 09.00 годині в
приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Богунова Ан-
дрія Васильовича, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, Старобешівський район, с. Новий Світ, вул. Промислова, б.
11, кв. 10, як відповідача в цивільній справі № 328/2082/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Богунова
Андрія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Суддя Погрібна О. М.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Яворської Світлани Йосипівни про стягнення заборгованості викли-
кає до суду відповідачку Яворську Світлану Йосипівну, зареєстровану
за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 219, кв.
36.

Судове засідання відбудеться 15 грудня 2015 року о 12 годині 30
хвилин у приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської
області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першот-
равнева, 4 а, зал № 3, суддя Жарікова О.В.

В разі неявки відповідачки до суду справу буде розглянуто в її від-
сутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
відповідачів за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором:

— Кузьміна Володимира Олександровича, 20.06.1979 р.н.,
Кузьміну Тетяну Василівну, місце проживання: м. Дружківка До-
нецької області, розгляд справи №409/2713/15-ц відбудеться
26.11.2015 р. на 09 год.; 

— Дубікову Олену Василівну, 13.05.1964 р.н., розгляд справи
№409/2715/15-ц відбудеться 26.11.2015 р. на 10:00 год.;

— Кликову Ольгу Анатоліївну, 12.04.1979 р.н., Кликова Вя-
чеслава Олександровича, місце проживання: кв. Ольховський,
10/12, м. Луганськ, розгляд справи №409/2708/15-ц відбудеться
26.11.2015 р. на 13:00 год.;

— Риб’янець Артема Миколайовича, 24.11.1977 р.н., розгляд
справи №409/2689/15-ц відбудеться 26.11.2015 р. на 13:30 год.;

— Ковальову Ірину Володимирівну, 15.11.1982 р.н., розгляд
справи №409/2685/15-ц відбудеться 26.11.2015 р. на 14:00 год.;

— Деньщикова Миколу Лаврентійовича, 13.01.1955 р.н., роз-
гляд справи №409/2680/15-ц відбудеться 26.11.2015 р. на 14:30
год.;

— Сімоновича Михайла Володимировича, 11.06.1979 р.н.,
розгляд справи №409/2700/15-ц відбудеться 26.11.2015 р. на
15:00 год.;

— Григор’єву Олену Василівну, 07.01.1976 р.н., розгляд
справи №409/2684/15-ц відбудеться 26.11.2015 р. на 15:30 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважаються на-
лежним чином повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає
Глушко Ніну Геннадіївну (07.07.1958 р.н., ІПН: 2137206889)
як відповідача в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Глушко Ніни Геннадіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о
09.00 год. у приміщенні Лохвицького районного суду за
адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, зал судових засі-
дань № 1.

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

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

Суддя Г. Б. Савинський

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає Гридіну Лілію Вікторівну, Балуєву Наталію
Олександрівну як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі № 2/205/313215 за позовною за-
явою ПАТ КБ «Надра» до Гридіної Лілії Вікторівни,
Балуєвої Наталії Олександрівни про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 8 грудня 2015 року
о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: 49128,
м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, каб. 226. На-
слідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. M. Федченко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Коваленко Ольги Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором ви-
кликає до суду відповідачку Коваленко Ольгу Вікторівну,
зареєстровану за адресою: Київська область, Білоцерків-
ський район, с. Матюші, вул. Мічуріна, буд. 9.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о 12
годині 00 хвилин у приміщенні Білоцерківського міськрай-
онного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3,
суддя Жарікова О.В.

В разі неявки відповідачки до суду справу буде розгля-
нуто в її відсутність.

Суддя Жарікова О. В.

Зміївський районний суд Харківської області викли-
кає Мясникову Тетяну Володимирівну, яка зареєстро-
вана за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул.
Водогінна, буд. 14, як відповідача у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Мясникової Тетяни Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором № 003-
20513-121011.

Судове засідання призначено на 15 годину 30 хвилин
26 листопада 2015 року. У разі неявки Мясникової Т.В.
справу буде розглянуто за її відсутності на підставі на-
даних доказів та буде винесено заочне рішення.

Суддя Чигрина Л. Г.

Сватівський районний суд Луганської
області викликає Будеєва Сергія Вячесла-
вовича як відповідача у цивільній справі 
№ 426/4698/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Будеєва Сергія Вячеславовича про стяг-
нення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться 27 листопада 2015 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою:
Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд проводитиме розгляд справи без
участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Костянтинівський міськрайонний суд Донець-
кої області (суддя А.В.  Орчелота) викликає в су-
дове засідання у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «БМ Банк» про стяг-
нення заборгованості як відповідачку Свєтлову
Наталію Василівну, останнє місце проживання:
86125, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Батова,
б. 81. Судове засідання призначено на 
3 грудня 2015 року о 09.00 год. за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб. 25.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки
відповідачки в судове засідання справа, згідно з
вимогам ЦПК України, може бути розглянута за
її відсутності.

Суддя А. В. Орчелота

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
відповідачів за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором:

Толок Валерія Васильовича, 14.08.1969 р.н., розгляд справи
№409/2548/15-ц відбудеться 07.12.2015 р. на 11 год. 30 хв.;

Аліеву Камілу Мобіловну, 12.01.1987 р.н., розгляд справи
№409/2529/15-ц відбудеться 07.12.2015 p. на 13 год.;

Крюченкова Артема Сергійовича, 09.10.1989 р.н., розгляд
справи №409/2528/15-ц відбудеться 07.12.2015 р. на 11 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважаються належ-
ним чином повідомленими про час, день та місце проведення
судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання від-
повідача Русакова Сергія Віталійовича (останнє відоме місце проживання:
м. Київ, вул. Краківська, буд. 28, кв. 6) по цивільній справі за позовом Ру-
сакової Людмили Трохимівни, Русакової Селіни Вуколівни, Березко На-
талії Вікторівни, яка діє в своїх інтересах та інтересах своєї малолітньої
дитини Березка Олександра Олексійовича, до відділу Державної виконав-
чої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві, Ак-
ціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», Русакова
Сергія Віталійовича, за участю третьої особи СВ Дніпровського РУ ГУ МВС
України в м. Києві про визнання протиправною та скасування постанови
про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження,
яке відбудеться 27 листопада 2015 року о 09.00 год. у приміщенні Дніп-
ровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 109.

У разі неявки відповідача Русакова Сергія Віталійовича справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна
Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
03.12.2015 року
16:00 Чура Тетяна Олександрівна (цивільна справа 433/2461/15-ц)
16:30 Рудомизов Iгор Валентинович (цивільна справа 433/2529/15-ц)
14:20 Ткаченко Віталій Олександрович (цивільна справа 433/2271/15-ц)
14:50 Туренко Наталiя Григорiївна (цивільна справа 433/2185/15-ц)
15:00 Амінова Світлана Валентинівна (цивільна справа 433/2273/15-ц)
14:30 Романов Роман Миколайович (цивільна справа 433/2275/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Крівоклякіна Н.В.

Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає відповідача за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

26.11.2015 року
11:00 Потапова Вікторія Вікторівна (цивільна справа 426/4719/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя  Река А.С.

Підозрюваний Галімулін Володимир
Юрійович, 05.07.1973 року народження,
який мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Привілля, м. Лисичанськ, вул.
Чапаєва, б.6, на підставі ст.ст.133, 135,
297-5 КПК України, Вам необхідно з’яви-
тися 27.11.2015 року о 12 год. 00 хв. до
слідчого відділу УСБУ у Луганській об-
ласті (Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, контактний
телефон слідчого: (050) 943-92-95) стар-
шого слідчого в ОВС  Лєсніченка І.С. для
допиту Вас як підозрюваного та озна -
йомлення з матеріалами кримінального
провадження №22015130000000001 від
02.01.2015 року за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1 ст.263 КК України.

Рубіжанський міський суд Луганської обл. викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

25.11.2015 року
12:30 Ткаченко Олексій Вікторович (цивільна справа

425/2486/15-ц).
26.11.2015 року
12:30 Сопiн Олександр Юрiйович (цивільна справа

425/2491/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя Овчаренко О.Л.
03.12.2015 року
12:00 Васильченко Антон Миколайович (цивільна

справа 425/3804/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя Мирошникова О.Ш.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Григірчика Степана Петровича, 07.01.1969 р.н., за-
реєстрованого за адресою: м. Чернівці, вул. Ново-
киселівська, 25, Григірчика Василя Петровича,
28.02.1960 р.н., зареєстрованого за адресою: м.
Чернівці, вул. Головна, 115/4, Григірчик Антоніну
Вікторівну, 14.04.1973 р.н., зареєстрована за ад-
ресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 9/а/а, кв. 253,
як відповідачів по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 27.11.2015
року о 09.30 годині в приміщенні Садгірського
районного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.
Нагорний Іван Романович, останнє відоме місце

проживання: м. Докучаєвськ Донецької області, вул.
Лихолетова, буд. 23а, кв. 22, викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області в якості відповідача по цивільній
справі № 324/2047/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Нагорного Івана Романовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 27.11.2015 р. о 09 год.30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. М. Горького, 28, м. Пологи, За-
порізької області. 

Суддя Іванченко М.В.

Інформація для абонентів
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ 19199961)
Повідомляємо, що з 1 грудня 2015 року по 29 лю-

того 2016 року подовжено дію акційного тарифного
плану «Максимальний» на послугу доступу до ме-
режі Інтернет для нових абонентів – фізичних осіб
та акційні умови користування послугою «Vega TV»
(послуга «VegaTV» надається спільно з ТОВ «Діджі-
талСкрінз») для нових та існуючих абонентів – фі-
зичних осіб.

Детальна інформація про умови акцій - на сайті
www.vegatele.com.

Офіційне повідомлення

ПАТ «Укртелеком»
З 01 грудня 2015 року для абонентів (фізичних осіб)

мережі фіксованого телефонного зв’язку ПАТ «Укрте-
леком» вводяться в дію нові тарифи на пакет супутніх
телекомунікаційних послуг «Телефонний Майстер».

Отримати інформацію щодо надання супутніх теле-
комунікаційних послуг «Телефонний Майстер» можна
за телефоном Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвінки
безкоштовні в межах України з номерів українських
операторів) або на веб-сайті www.ukrtelecom.ua.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Баранчука Володимира Миколайовича у судове за-
сідання як відповідача за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Кредиті ініціативи» про
стягнення кредитної заборгованості на 26 листопада 2015
року о 09 год., яке відбудеться за адресою: м. Васильків,
Київська область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С.В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без
поважних причин, судове засідання буде проведено у вашу
відсутність, відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.
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Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2171/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сум-
ського Дмитра Сергійовича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 13.00
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 13.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Сумський Дмитро Сергійович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ вул. А.Линьова, б.
48, кв. 87.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2442/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Шинкарьової Марини Олексіївни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 14.00
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 14.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Шинкарьова Марина Олек-
сіївна, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лу-
тугинський район, смт Успенка, вул. Мічуріна, б. 23.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/2200/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Авцон
Зої Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 16.30
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 16.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Авцон Зоя Іванівна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Кононенка, б. 39.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2637/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ан-
тонічева Олександра Вікторовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 13.30
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 13.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Антонічев Олександр Вікто-
рович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Філа-
това, б. 59.

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

Суддя Максименко О. Ю.
Білокуракинський районний суд Луганської області

викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/11/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Би-
ченко Тетяни В’ячеславівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 14.30
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 14.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Биченко Тетяна В’ячеславівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, квартал Степовий,
б. 9, кв. 91.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2175/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Тка-
ченка Андрія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 13.30
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 13.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Ткаченко Андрій Вікторович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, квартал Мирний,
б. 21.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2635/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лоли
Віталія Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 13.00
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 13.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Лола Віталій Васильович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, селище Юві-
лейне, квартал Запорожченко, б. 9, кв. 41.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі 
№ 409/2515/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гон-
чаренко Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 14.00
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 14.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Гончаренко Ірина Анатоліївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Філатова, б.
105/а.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.
Гадяцький районний суд Полтавської області викли-

кає Болотова Валерія Дмитровича (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, вул. Оборонна, 20а, кв. 213) у
судове засідання по цивільній справі за позовом Заєць
Василя Петровича до Болотова Валерія Дмитровича про
визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 2 грудня 2015 року о 14
год. у приміщенні суду за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі
Українки, 6.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки Болотова В.
Д. справу буде розглянуто за його відсутності.

Болотов В. Д. зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Л. В. Максименко

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Горик Марію Йосифівну як відповідача у ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Горик Марії Йосифівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 26 лис-
топада 2015 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львівська область.

У випадку неявки відповідача Горик Марії Йоси-
фівни справу буде розглянуто у її відсутності за зіб-
раними по ній доказами.

Суддя Брона А. Л.

Відповідач по справі за позовом КС «Оберіг» про

стягнення боргу за договором споживчого кредиту

Кузьменко Тетяна Іванівна викликається на судове

засідання, яке відбудеться в Бердичівському міськ-

районному суді Житомирської області за адресою:

м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-А, о 16 годині 00

хвилин 30 листопада 2015 року.

Сарненський районний суд Рівненської області викликає
як відповідача Щербатюка Сергія Анатолійовича в цивільній
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Щербатюка Сергія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 7 грудня 2015 року о 9 год.
30 хв. у приміщенні Сарненського районного суду за адре-
сою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Залоги, 5.

З опублікуванням оголошення відповідач Щербатюк Сер-
гій Анатолійович вважається належним чином повідомленим
про час та місце судового розгляду справи. В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа вирішуватиметься за
його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Болотвіна Л. О.
Подільський районний суд м. Києва повідомляє,

що розгляд цивільної справи №758/8608/14-ц за
позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Блайха Якова Дов
про стягнення заборгованості відбудеться
02.12.2015 року о 14 год. у приміщенні суду 
(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 17) під головуванням
судді Неганової Н. В.

Роз’яснюємо, що відповідач має право видати до-
віреність іншій особі для представлення своїх інте -
ресів в суді, у разі неявки відповідача справу буде
розглянуто у його відсутність.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської

області перебуває цивільна справа за позовом Гор-

батюка Сергія Андрійовича до Корпанюка Петра

Дмитровича про стягнення заборгованості за дого-

вором позики.

Суд викликає на 26.11.2015р. об 11.00 год. Кор-

панюка Петра Дмитровича як відповідача. Явка

обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Грішиної Наталії
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачка у справі Грішина Наталія Анатоліївна,
05.05.1961 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Білоруська, буд. 57, викликається
до суду на 1 грудня 2015 року о 9 годині 00 хвилин, каб. №
20, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Великобагачанський районний суд Полтавської області
викликає як відповідача Поправку Руслана Івановича,
22.01.1971 року народження, остатнє відоме місце реєстра-
ції: село Попове Великобачанського району Полтавської об-
ласті, вул. Шкільна, №19, у судове засідання по цивільній
справі №525/1107/15-ц за позовом Штепури Ганни Іванівни
до Поправки Руслана Івановича, третя особа: УДМС України
в Полтавській області, про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловим приміщення, яке від-
будеться 27 листопада 2015 року о 08 год. 30 хв. 
у приміщенні суду за адресою: селище Велика Багачка 
Полтавської області, вул. Шевченка, 69.

У разі неявки в судове засідання відповідача Поправка
Р.І. слухання справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя В. В. Хоролець

Заліщицький районний суд викликає 1 грудня
2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. За-
ліщики, вул. Лисенка, 1, відповідача Бартосевич Ок-
сану Михайлівну, 15.04.1979 року народження,
остання адреса проживання: м. Заліщики, вул.
С.Бандери, 60 Тернопільської області, в судове засі-
дання у цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
до Бартосевич Оксани Михайлівни про стягнення
боргу.

Голова суду С. В. Дудяк

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає
цивільну справу ЄУН № 229/4011/15-ц, провадження №
2/229/1510/2015 за позовом Державного підприємства
«Донецька залізниця» до Макарової Світлани Валеріївни
про стягнення боргу за договором позики. Відповідач у
справі Макарова Світлана Валеріївна (останнє місце про-
живання: м. Ясинувата, Донецька обл., вул. Шкільна,
буд. 16, кв. 6) викликається на 4 грудня 2015 р. о 09.00
годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя А. Л. Гонтар

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає
Ліхачову Аллу Борисівну як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ліхачової
А.Б. про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться 26.11.2015 року о 08 год. 40
хв. у приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р
Б.Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача в 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

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/2215/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Борової
Олесі Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 15.30
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 15.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Борова Олеся Вікторівна, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, с. Першозванівка, вул. Кірова, б. 8.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.
Білокуракинський районний суд Луганської області

викликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/2218/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Скуга-
ревської Світлани Олександрівни про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року
о 16.00 год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 16.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2. Викликається Скугаревська Світ-
лана Олександрівна, останнє місце реєстрації: м.
Луганськ, вул. Комунальна, б. 82, кв. 5.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Яросевича Сергія Сергійовича, що 8 грудня 2015 року о
10 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Криво-
носа, 25, каб. 20, відбудеться судове засідання в цивіль-
ній справі за позовом Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Український страховий
стандарт» до Яросевича Сергія Сергійовича як відпові-
дача про стягнення страхового відшкодування в порядку
регресу.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та
Гарантія» до Єсєналієвої Тетяни Валентинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором у розмірі
117 485,92 гривні. Відповідач Єсєналієва Т.В. виклика-
ється до каб. № 18 суду на 15.12.2015 року о 09 годині
00 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута в його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Московський районний суд м. Харкова викликає
Сумалінську Оксану Анатоліївну як відповідача по ци-
вільній справі № 643/16384/15-ц, 2/643/6087/15 за по-
зовом Ніколаєва Євгена Миколайовича до
Сумалінської Оксани Анатоліївни, Ярмака Вадима
Олександровича, третя особа ПАТ «Індустріально-екс-
портний банк», ПАТ «ВБР» про захист права власності
на 10 грудня 2015 р. об 11.00 за адресою: м. Харків,
пр-т 50 років ВЛКСМ, 38-Е, каб. 44. У разі неявки від-
повідача без поважних причин справу буде розгля-
нуто за його відсутності. 

Суддя Н. В. Єрмак

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Столпер
Михайла Володимировича як відповідача  в судове
засідання по цивільній справі № 426/3506/15-ц за по-
зовом  ПАТ «Державний експортно–імпортний банк
України» - АТ «Укресімбанк» до Столпер Михайла
Володимировича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 26 листопада 2015 року о 10-30 год. 

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

Суддя А. С. Река

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/1493/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ієвлє-
вої Наталії Олексіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.12.2015 року о 15.00
год. (резервна дата 08.12.2015 р. о 15.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Ієвлєва Наталія Олексіївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Руставелі, б.
27/а.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Чухрай Поліну Іванівну (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Вокзальна, 12, кв. 12,
смт Глеваха, Васильківський район, Київська об-
ласть) як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ «Київобленерго» до Чухрай Поліни Іванівни про
стягнення заборгованості за використану електричну
енергію, в судове засідання, що відбудеться 8 грудня
2015 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 08600, Київська область, м. Васильків, вул.
Шевченка, 8, зал 208.

Суддя К. В. Медведєв

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Солоденка Анатолія Івановича (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. 1 Травня, 45, с.
Тростинка, Васильківський район, Київська область)
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«Київобленерго» до Солоденка Анатолія Івановича
про стягнення заборгованості за використану елек-
тричну енергію, в судове засідання, що відбудеться
8 грудня 2015 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: 08600, Київська область м. Васильків,
вул. Шевченка, 8, зал 208.

Суддя К. В. Медведєв

Чугуївський міський суд Харківської області
викликає в судове засідання Штрифанова Ігоря
Валентиновича, 15 квітня 1984 року народ-
ження, зареєстрованого за адресою: с. Гракове,
вул. Аверіна, буд. 48, Чугуївський район, Хар-
ківська область, як відповідача по цивільній
справі № 636/2704/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Штрифанова Ігоря Валенти-
новича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, призначене на 26 листопада
2015 року о 08.00 год.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні
суду в залі судових засідань № 2 за адресою:
63503, м. Чугуїв, пл. Леніна, 2 Харківської об-
ласті. У разі неявки справа буде розглянута в
його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя З. І. Гуменний

Балаклійський районний суд Харків-
ської області викликає Ханіну Оксану Вік-
торівну в судове засідання на 24
листопада 2015 року о 09.00 год. як від-
повідачку по справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою:
Харківська область, м. Балаклія, вул. Ле-
ніна, 87.

В разі неявки відповідачки без поваж-
них причин або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за її
відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя С. І. Усенко

Коростенський міськрайонний суд Житомир-
ської області викликає як відповідача Болдарєва
Валерія Миколайовича, 29.11.1964 року народ-
ження, був зареєстрований за адресою: м. Ко-
ростень, вул. Ш.Алейхема, 70а, кв. 403, 1 грудня
2015 року в справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Болда-
рєва Валерія Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, справа
№ 279/10105/15-ц.

Слухання справи відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Коростень, вул. Соснов-
ського, 38, зал №2, о 09.00 годині 01.12.2015
року (реєстрація учасників проводиться секре-
тарем у каб. №26).

У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто в його відсутність.

Суддя Волкова Н. Я.

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 28.10.2015 року були
розглянуті та винесені заочні рішення по спра-
вах: пров. № 2/409/1765/15 за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Рожківського Андрія Володи-
мировича про стягнення заборгованості;

пров. № 2/409/1767/15 за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Чернобай Михайла Григоро-
вича про стягнення заборгованості;

пров. № 2/409/1759/15 за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Чумакова Анатолія Георгійо-
вича про стягнення заборгованості.

Позовні вимоги задоволено в повному об-
сязі.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Суддя В. Г. Скворцова

Державне підприємство 
Міністерства внутрішніх справ

України «Розвиток» 
оголошує про проведення конкурсу
27.11.2015 року серед підприємств, 
установ та організацій недержавної

форми власності для організації 
зберігання тимчасово затриманих 

транспортних засобів.
Умови проведення конкурсу можна діз-

натися за тел.(044)256-05-80 або за адре-
сою: м. Київ, вул. Велика Житомирська,
1-3.
Відповідальна за проведення конкурсу:

Лабиш Ірина Миколаївна.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТяХ УКРAїНИ
НA 22 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7      +6 +11
Житомирська 0   +5      +5 +10
Чернігівська +2   +7      +6 +11
Сумська +2   +7      +7 +12
Закарпатська +1   +6      +1    +6
Рівненська 0   +5         0    +5
Львівська 0   +5         0    +5
Івано-Франківська 0   +5         0    +5
Волинська 0   +5         0    +5
Хмельницька 0   +5      +7 +12
Чернівецька 0   +5      +8 +13
Тернопільська 0   +5         0    +5
Вінницька +3   +8      +9 +14

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +9  +14
Кіровоградська +8   +13   +11  +16
Полтавська +3     +8      +8  +13
Дніпропетровська +8   +13   +11  +16
Одеська +9   +14   +14  +19
Миколаївська +8   +13   +14  +19
Херсонська +9   +14   +13  +18
Запорізька +8   +13   +11  +16
Харківська +8   +13   +11  +16
Донецька +8   +13   +11  +16
Луганська +8   +13   +11  +16
Крим +8   +13   +14  +19
Київ +4     +6      +8  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У водному
господарстві
«мертві душі» водяться

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ФІКТИВНІСТЬ. Гібридна війна війною, та навіть у цей вкрай
важкий для всієї країни період у прифронтовій зоні Донеччини
не перевелися охочі украсти частину бюджетних коштів. Такий
випадок співробітники управління СБУ в Донецькій області не-
щодавно виявили у Слов’янському міжрайонному управлінні
водного господарства. Виявляється, один із керівників цього
підприємства спільно з інспектором відділу кадрів фіктивно пра-
цевлаштували в управлінні відразу 15 своїх знайомих. Причому
згаданих липових «роботодавців» не зупинило навіть те, що
більшість  «мертвих душ» нині перебувають за лінією розмежу-
вання, тобто на території, яку тимчасово контролюють проро-
сійські незаконні збройні формування. «Згідно із домовленос-
тями кадровик робила відмітки у табелях щодо «виконання ро-
біт» цими працівниками, після чого фіктивні табелі затверджу-
вав посадовець підприємства, — повідомили у прес-групі об-
ласного управління СБУ. — Нараховану зарплату протягом січ-
ня-липня 2015 року отримували та привласнювали самі зло -
вмисники. Співробітники спецслужби встановили, що корупціо-
нери розікрали понад 200 тисяч державних коштів».

Тривають оперативно-слідчі дії, у рамках відкритого кримі-
нального провадження спритним «роботодавцям» повідомлено
про підозру у скоєнні злочину за ч.3. ст. 191 КК України (при-
власнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом злов-
живання службовим становищем). Тепер їм загрожує позбав-
лення волі від 3 до 8 років. Хоча, зважаючи на напіввійськовий
стан у регіоні, покарання могло бути й  суворішим.  
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Генеральною прокуратурою України 10.11.2015р., відповідно до
положень ст.ст. 276, 277 КПК України, складено письмове пові-
домлення про підозру у вчиненні державної зради, тобто кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,
Веденмеєр Марії Вікторівні, 29.08.1979 року народження, яка, бу-
дучи суддею Ялтинського міського суду Автономної  Республіки
Крим, здійснювала правосуддя від імені Російської Федерації на
тимчасово окупованій території України.

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

Віднині звертатися до
тих, хто зайшов у кабі-

нет з будь-якого питання,
треба  «пан» та «пані». Не
зайвими під час спілкуван-
ня будуть і  «шановний, -а»,
«вельмишановний, -а»,  «до-
бродію, -йко».

Міський голова Микола
Романюк, який на недавніх
виборах впевнено довів
свою перевагу над іншими
кандидатами, що не соро-
милися й масштабного при-
хованого підкупу виборців,
вважає: «Використання цих
слів зробить наше життя
шляхетнішим, а спілкуван-
ня між людьми навіть при
конфліктних ситуаціях —
терпимішим».

Обласний центр Волин-
ської області, як і сусіднє з
ним Рівне, оглядом «Стано-
вище української мо -
ви»,  що вже вчетверте оп-
рилюднений «Простором
свободи», визнано чемпіо-
ном з використання україн-
ської мови в побуті. У роди-
нах в цих містах у 97 відсот-
ках випадків розмовляють
саме українською.

Цей показник, як проде-
монстрували дослідження
волонтерів, високий і в ін-
ших обласних центрах За-
хідної України.  Відносна
більшість у Центральній
Україні також спілкується
вдома українською. Кіль-
кість родин, які використо-
вують саме її, становить у
Львові — 93%, Вінниці —
70,  Черкасах — 52,  Полта-

ві — 47,  Києві — 27 відсот-
ків. Найнижчий показник
поваги до рідної мови у За-
поріжжі: в регіоні, що свого
часу народив феномен ук-
раїнського козацтва, — ли-
ше 3 %. 

Лідирує Луцьк і в рей-
тингу пропозицій україн-
ською мовою послуг. Зокре-
ма фактично в усіх закла-
дах громадського харчуван-
ня вам запропонують меню
українською. Переважає
вона й у спілкуванні школя-
рів.

Водночас російською,
стверджують дослідники,
найчастіше спілкуються
вдома у Харкові — 84%,
Одесі — 78, Дніпропетров-
ську — 58, Чернігові — 41,
Києві — 32, Кіровограді —
26 відсотків жителів. Знач-

на частина містян спілку-
ється вдома як україн-
ською, так і російською.

Проведене дослідження,
стверджують його автори,
доводить прямий зв’язок
між русифікацією і загро-
зою державній незалеж-
ності України. Окупація
Криму та частини території
Луганської і Донецької об-
ластей  підтвердила й іншу
істину: «Де в душах людей
не звучить рідна пісня —
там рано чи пізно лунатиме
мова окупанта».

Саме тому Луцька міська
рада вже неодноразово
зверталася до теми вико-
ристання низькопробної ро-
сійської попси та шансону в
громадському транспорті і
громадських місцях. Ці зу-
силля також  немарні.

оголошення

ДІАЛОГ У  САЛОНІ. Парадоксальні афоризми «Діалогу в па-
ризькому салоні» Ліни Костенко  вражають відвертістю вже не
одне покоління митців. Побутова, на перший погляд,  розмова
про нічого містить низку узагальнюючих думок про роль мис-
тецтва. Причому вірш-шістдесятник, написаний 1958 року, не
втратив актуальності й нині. 

«Десь був Дега. Де? Га!..  Ближнім що? Постaчaй сенсaції. Ні
— зaсудять. Нa смерть. Без кaсaції… Мистецтво робить гігaнт-
ські кроки, a він не вистaвляє кaртин три роки!..» — ці рядки ми-
моволі спадають на думку у столичному «Мистецькому Арсена-

лі», де  триває виставка «Шедеври світової пластики». У проекті
представлено  18 найвідоміших митців ХХ століття, серед них
Сальвадор Далі, Едгар Дега, Поль Гоген, Пабло Пікассо, Рем-
брандт… Понад 150 робіт з приватної колекції відомого україн-
ського колекціонера та мецената Ігоря Воронова.

Огюст Роден, Олександр Архипенко, Костянтин Бранкузі,
Генрі Мур, Амедео Модільяні, Деметр Чипарус... Що об’єднує
цих митців, які мирно «співіснують» у  салоні? Передовсім смі-
ливі експерименти, несприйняття будь-яких шаблонів та згрубі-
лих мистецьких догм.

Слухаю, пані!
ТЕРИТОРІЯ СЛОВА. Луцька міська рада визначила,  
як чиновники мають спілкуватися із відвідувачами

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»  

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Вели-
кі агропідприємства, фер-
мери і приватні газди з усіх
населених пунктів Ви-
жницького району на бла-
годійному сільськогоспо-
дарському ярмарку, що від-
бувся на площі Героїв Май-
дану у Вижниці, продавали
свою продукцію, щоб зібра-
ти кошти для родин учасни-
ків антитерористичної опе-
рації.

Голова райдержадмініс-
трації Михайло Андрюк та
Вижницький міський голо-
ва Олексій Чепіль подяку-
вали аграріям району за
працю, а також за посильну
допомогу, яку вони нада-
ють нашим військовим.
Кращих працівників галузі

відзначено почесними гра-
мотами райдержадмініс-
трації та районної ради.

Святковий день прикра-
сили піснями і театралізо-
ваним дійством «Буковин-
ська весільна осінь» учас-
ники місцевого фольклор-
ного ансамблю «Гуцулоч-
ка», народного аматор-
ського фольклорно-етно -
графічного колективу «Мо-
лодички-жартівнички» із
села Чорногузи,  дитячої
хореографічної студії Буко-
винського центру мис-
тецтв.

У рамках ярмарку відбув-
ся традиційний чайний фес-
тиваль. А насамкінець усі
охочі мали змогу придбати
різноманітну сільськогоспо-
дарську продукцію, пригос-
титися дарами полів, садів,
іншою смакотою.

Ярмаркарі допомагали родинам учасників АТО

На ярмарку завжди можна поєднати корисне і приємне:
придбати гарні речі і зустріти добрих знайомих
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