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Наукове поле країни 
стане єдиним 

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:

З Ізраїлем 
буде вільна торгівля 

ДИПЛОМАТІЯ. Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраї-
лем може запрацювати вже до кінця 2016 року. Про це під час 
зустрічі з журналістами повідомив у столиці посол Ізраїлю Елі-
ав Бєлоцерковські. 

Ізраїль повністю підтримує територіальну цілісність України, 
натомість не приєднався до міжнародних антиросійських санк-
цій. «Ми не вважаємо, що санкції — це ті заходи, які можуть 
врегулювати конфлікт», — сказав посол. Дипломат повідомив, 
що Ізраїль і Росія «мають дуже важливі спільні інтереси», яки-
ми Тель-Авів не може ризикувати заради санкцій. За його сло-
вами, влада Ізраїлю не може впливати і на приватні компанії, 
які ведуть незаконний бізнес в окупованому Криму. «Наша по-
зиція тут чітка: всі компанії чи фізичні особи, які в’їжджають на 
територію Криму, мають це робити в межах українського зако-
нодавства, проте Ізраїль, як і Україна, — демократична держа-
ва, тому уряду наші приватні компанії не підкоряються», — на-
голосив посол. 

ЦИФРА ДНЯ

10,9 млрд грн
перерахували торік до держбюджету 

підприємці, які використовують спрощену 
систему оподаткування і сплачують 

єдиний податок

«В Україні 
запроваджено нову 

систему відносин 
у транспортуванні газу. 

І це транспортування 
відбуватиметься 
за європейськими 

правилами».

ОРІЄНТИРНОРМА ЗАКОНУ

Закон України «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо посилення гарантій 
дотримання прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб»

Нині усі роботи 
з обслуговування 
побутових засобів 
обліку оплачує 
постачальник послуг

Голова правління НАК «Нафтогаз України» 
про підвищення вартості транзиту російського газу
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ПЕРШИЙ КРОК. Набув чинності закон про наукову 
і науково‑технічну діяльність

На недобросовісних банкірів знайшлась управа
ФІНАНСИ. Тепер вкладники банків у разі несвоєчасного повернення депозитів можуть 
розраховувати на сплату фінустановами надвисоких штрафних нарахувань

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Дедалі частіше наші суди при-
ймають рішення, спрямова-

ні на задоволення вимог та інтере-
сів пересічних людей. Так, напри-
кінці минулого року під час роз-

гляду справи Вищий спеціалізо-
ваний суд України (ВССУ) ухва-
лив рішення, згідно з яким будь-
хто із вкладників банків може до-
битися справедливості та відсуди-
ти моральну та матеріальну шко-
ду, заподіяну фінустановою в ра-
зі прострочення щодо видачі де-

позиту — пеню 3% за кожен день 
прострочення. Це велика перемо-
га. Усі охочі можуть ознайомити-
ся з цією ухвалою ВССУ від 11. 11. 
2015 р. у справі № 6-43516св14.

Щоб уявити суми виплат, які 
повинен віддавати банк клієнтам, 
що чекали на повернення депо-

зитів, достатньо це показати на 
конкретному прикладі. Так, як-
що фінустанова не хоче повер-
тати вам вклад обсягом 1 тися-
ча доларів протягом півроку (175 
календарних днів), то банк згід-
но з рішенням суду може віддати 
своєму депозитоутримувачу вже 

5250 доларів, тобто у 5 разів біль-
ше, ніж сума самого вкладу.

Стосовно конкретної справи 
№ 6-43516св14, то в ній вклад-
ник вимагав стягнути з банку 
майже 130 000 гривень пе-
ні, проте отримав відмову 
на стадії апеляції. 6
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Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Салова Лілія Олександрівна (останнє відоме місце проживання: 94802,

Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Лермонтова, буд. 17а) на 08 годину 00
хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5019/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Дудинський Андрій Миколайович (останнє відоме місце проживання:
91000, Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Гагаріна, буд. 10, кв. 48) на 08 годин
00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/4952/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Похил Павло Іванович (останнє відоме місце проживання: 94790, Луган-
ська обл., смт Михайлівка, вул. Димитрова, буд. 20) на 08 годин 00 хвилин
08.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/4955/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Пешкун Сергій Васильович (останнє відоме місце проживання: 94700,
Луганська обл., м. Ровеньки, с. Ясеньківський, вул. Красноармійська, буд.
27) на 08 годин 00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/5880/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Колєснік Людмила Володимирівна (останнє відоме місце проживання:
92823, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Лісна,
буд.18, кв. 4) на 08 годин 00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи
№408/4924/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Котова Оксана Валеріївна (останнє відоме місце проживання: 94787, Лу-
ганська обл., м.Ровеньки, смт Дзержинський, вул. Белінського, буд. 7, кв. 2)
на 08 годин 00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/5889/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Литовченко Олександр Валерійович (останнє відоме місце проживання:
94700, Луганська обл., м.Ровеньки, кв. Шахтарський, буд. 5, кв. 59) на 08
годин 00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5902/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Алексєєва Олена Іванівна (останнє відоме місце проживання: 94812, Лу-
ганська обл., Свердловський р-н, смт Володарськ, вул. Комсомольська,
буд.9, кв. 12) на 08 годин 00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді справи
№408/5547/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Булгакова Г.В.

Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

25.01.2016 року
15:00 М’ягкий Віталій Олександрович (цивільна справа

426/6014/15-ц)
14:30 Волков Володимир Сергійович (цивільна справа

426/6011/15-ц)
14:00 Черкасова Олена Вікторівна (цивільна справа

426/6015/15-ц)
15:30 Копасович Галина Станіславівна (цивільна

справа 426/5379/15-ц)
16:00 Євсюкова Марина Юріївна (цивільна справа

426/5314/15-ц)
16:30 Бітюкова Марина Миколаївна (цивільна справа

426/5325/15-ц)
17:00 Форонов Олег Володимирович (цивільна справа

426/5323/15-ц)
26.01.2016 року
14:30 Герман Яна Миколаївна (цивільна справа

426/5440/15-ц)
14:00 Припасаєв Дмитро Олександрович (цивільна

справа 426/5304/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд роз-

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

Суддя Гашинська О.А.
27.01.2016 року
16:30 Осіпов Сергій Юрійович (цивільна справа

426/5549/15-ц)
16:00 Георгієва Катерина Вікторівна (цивільна справа

426/5390/15-ц)
15:30 Георгієва Катерина Вікторівна (цивільна справа

426/6009/15-ц)
15:00 Бормотова Юлія Геннадіївна (цивільна справа

426/5294/15-ц)
14:30 Галіакберов Рустам Мінібаєвич (цивільна справа

426/5297/15-ц)
14:00 Мамалига Володимир Володимирович (цивільна

справа 426/5319/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд роз-

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

Суддя Гашинський М.А.

27 січня 2016 року об 11.30 годині у примі-
щенні Малиновського районного суду м.
Одеси, каб. 220, головуючий суддя Маркарова
С.В., слухається позовна заява Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Геніх
Оксани Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності.

В судове засідання як відповідач виклика-
ється Геніх Оксана Анатоліївна.

В разі неявки в судове засідання, справа
буде розглянута за відсутності відповідача на
підставі наявних доказів.

Суддя С.В. Маркарова

29.01.2016 р. о 10.00 годині ТОВ «Праволенд»
проводитиме встановлення меж земельної ділянки
ТОВ «Компас» за адресою: вул. Кіквідзе, 15А у Пе-
черському районі м. Києва. Просимо суміжних зем-
лекористувачів: Київська міська рада, Мале приватне
підприємство-фірма «Тарас» та Сітайло Лесю Григо-
рівну з’явитись у вказаний день, час та за вказаною
адресою для погодження актів прийому-передачі ме-
жових знаків. У разі неявки належним чином пові-
домлених власників (користувачів) суміжних
земельних ділянок межі земельної ділянки в натурі
(на місцевості), закріплені представником ТОВ «Пра-
воленд» на місцевості та відображені в актах при-
йому-передачі межових знаків, вважаються
погодженими.

Громадянин Азербайджану Маммадзада Ельхан
Зіят Огли повідомляє про втрату оригіналу ін-
формаційного повідомлення (реєстраційний
номер 1346-1-2-2907 від 27.10.2014) іноземного ін-
вестора Маммадзада Ельхан Зіят Огли, у зв’язку з чим 
слід вважати зазначене втрачене
інформаційне повідомлення недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК В СУД 
ОБВИНУВАЧЕНОГО

В провадженні Лугинського районного
суду Житомирської області знаходиться
спеціальне кримінальне провадження 
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва
Бадир Бакіра Огли, 24.04.1965 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 cт. 27, ч. 5 cт. 191, ч.
3 cт. 27, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли,
зареєстрований за адресою: вул. Слов’ян-
ська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман Донецької
обл., та проживаючий за адресою: вул. Івана
Мазепи, 12-а, кв. 1, м. Київ. На підставі cт.
cт. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитись 22 січня 2016 року о 10 год.
00 хв. у судове засідання до суду за адре-
сою: Житомирська область, Лугинський
район, смт Лугини, вул. К. Маркса, 2-а.

Суддя І. І. Денисюк

На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2015
року № 1055 Управління Пенсійного
фонду України в Солом’янському
районі м. Києва (код ЄДРПОУ:
26063727, адреса: вул. Керченська,
5а, м. Київ, 03151) повідомляє про
реорганізацію шляхом злиття. Голо-
вою ліквідаційної комісії призначено
Папіленкову Тамару Олександрівну.
Вимоги кредиторів приймаються
протягом двох місяців з дня публіка-
ції оголошення за адресою: вул. Кер-
ченська, 5а, м. Київ, 03151.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 січня 2016 р. № 5-р
Київ

Про утворення Організаційного комітету 
та затвердження плану заходів з підготовки
та відзначення 75-річчя від дня народження

Івана Миколайчука
1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 75-річчя від

дня народження Івана Миколайчука у складі згідно з додатком.
Надати голові Організаційного комітету право затвердити його персональний

склад та вносити в разі потреби до нього зміни.
2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 75-річчя від дня на-

родження Івана Миколайчука, що додається.
3. Міністерству культури, Міністерству закордонних справ, Міністерству ін-

фраструктури, Державному агентству з питань кіно, Державному комітетові те-
лебачення і радіомовлення, обласним та Київській міській держадміністраціям
забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 січня 2016 р. № 5-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та відзначення 

75-річчя від дня народження Івана Миколайчука
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр культури, голова Оргкомітету
Голова Держкіно, заступник голови Оргкомітету
Заступник Міністра культури 
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра фінансів
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Голова Чернівецької облдержадміністрації 
Заступник голови Київської міськдержадміністрації
Генеральний директор Національного центру Олександра Довженка (за зго-

дою)
Голова Національної спілки кінематографістів (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 13 січня 2016 р. № 5-р
ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та відзначення 75-річчя від дня народження 
Івана Миколайчука

1. Забезпечити проведення:
1) тематичних конференцій, засідань, круглих столів, інших заходів, присвя-

чених 75-річчю від дня народження Івана Миколайчука.
Держкіно, Мінкультури, 
Укрдержархів, Національна
академія мистецтв (за згодою),
обласні, Київська міська 
держадміністрації.
Червень 2016 року;

2) ретроспективних показів в Україні та за кордоном фільмів за участю Івана
Миколайчука.

Держкіно, МЗС, 
Держкомтелерадіо, обласні, 
Київська міська 
держадміністрації.
Червень 2016 року;

3) урочистого вечора в м. Києві з нагоди 75-річчя від дня народження Івана
Миколайчука.

Держкіно, Мінкультури, Київська
міська держадміністрація.
Червень 2016 року;

4) Всеукраїнського кінофестивалю «Іванова переберія».
Держкіно, Чернівецька обласна
держадміністрація.
Червень 2016 року;

5) урочистих заходів на території музею-садиби Івана Миколайчука в с. Чор-
тория Кіцманського району Чернівецької області.

Чернівецька обласна 
держадміністрація.
Червень 2016 року.

2. Здійснити заходи щодо:
1) встановлення пам’ятника Івану Миколайчуку у мм. Києві та Чернівцях.

Київська міська держадміністрація,
Чернівецька обласна 
держадміністрація.
Грудень 2016 року;

2) перейменування однієї з вулиць м. Києва іменем Івана Миколайчука.
Київська міська 
держадміністрація.
Червень 2016 року;

3) реставрації фільму за участю Івана Миколайчука.
Держкіно, Мінкультури.
Грудень 2016 року;

4) капітального ремонту, реконструкції і технічного переоснащення кінотеатру
імені Івана Миколайчука у м. Чернівцях.

Чернівецька обласна 
держадміністрація.
Грудень 2017 року;

5) побудови музейного комплексу Івана Миколайчука в с. Чортория Кіцман-
ського району Чернівецької області.

Чернівецька обласна 
держадміністрація.
Грудень 2017 року.

3. Забезпечити:
1) карбування та введення в обіг ювілейної монети на відзнаку 75-річчя від дня

народження Івана Миколайчука.
Національний банк (за згодою).
Червень 2016 року;

2) випуск поштової марки та конверта на відзнаку 75-річчя від дня народження
Івана Миколайчука, спецпогашення поштової марки.

Мінінфраструктури, Українське
державне підприємство 
поштового зв’язку «Укрпошта»
(за згодою).
Червень 2016 року;

3) інформаційну підтримку державними засобами масової інформації заходів
з підготовки та відзначення 75-річчя від дня народження Івана Миколайчука,
трансляцію відповідних тематичних інформаційно-пізнавальних передач, демон-
страцію документальних та художніх фільмів.

Держкомтелерадіо.
Червень 2016 року.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 грудня 2015 р. № 1372-р
Київ

Про передачу цілісного майнового 
комплексу відокремленого структурного 

підрозділу «Луганський державний обласний
навчальний центр підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів АПК Луганського національного 

аграрного університету» до сфери 
управління Міністерства освіти і науки

Передати цілісний майновий комплекс відокремленого структурного підроз-
ділу «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепід-
готовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного
аграрного університету» (код згідно з ЄДРПОУ 20188684) із сфери управління
Міністерства аграрної політики та продовольства до сфери управління Мініс-
терства освіти і науки.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2015 р. № 1336-р
Київ

Про передачу частини бюджетних
призначень, передбачених 

Господарсько-фінансовому департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

на 2015 рік
1. Відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України

на 2015 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених Господар-

сько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у за-
гальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою
0421010 «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади та скорочення кількості контролюючих органів», у сумі — 89,4 тис. гри-
вень (видатки споживання, з них оплата праці — 70,2 тис. гривень, оплата ко-
мунальних послуг та енергоносіїв — 15,4 тис. гривень) Державному агентству
екологічних інвестицій за програмою 2402010 «Керівництво та управління у
сфері екологічних інвестицій» для здійснення заходів, пов’язаних з його лікві-
дацією.

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного

бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відпо-

відно до переданих бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 січня 2016 р. № 12-р
Київ

Про передачу нерухомого майна у м. Києві
до сфери управління Національної поліції
Передати нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 5286 кв. метрів

і (літер Б) загальною площею 1003,9 кв. метра (реєстраційний номер
820756080000) та прибудову (літер В) загальною площею 3963,7 кв. метра (ре-
єстраційний номер 35799405) по вул. Володимирській, 15, у м. Києві із сфери
управління Міністерства внутрішніх справ до сфери управління Національної
поліції.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 січня 2016 р. № 13-р
Київ

Про передачу нерухомого майна у м. Києві 
до сфери управління Національної поліції
Передати нежилі будівлі (літер А, А’) загальною площею 5683,3 кв. метра (ре-

єстраційний номер 420145380000) по вул. Бакинській, 37/41, у м. Києві із сфери
управління Міністерства внутрішніх справ до сфери управління Національної
поліції.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Державна регуляторна служба України
повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від
06.11.2015 № 4 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я Ук-
раїни та Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної
регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано
Міністерству охорони здоров’я України та Міністерству внутрішніх справ України
внести зміни до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Мі-
ністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 «Про затвердження
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засо-
бів», шляхом виключення з його редакції пункту 2.1 спільного Наказу та абзацу
3 пункту 1.6 Положення, оскільки зазначені положення не відповідають вимогам
чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповно-
важеного органу про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо ре-
гуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня
прийняття такого рішення.

Ураховуючи невиконання Міністерством охорони здоров’я України та Мініс-
терством внутрішніх справ України рішення Державної регуляторної служби Ук-
раїни у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідними
органами виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регу-
ляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» повідомляємо, що дію пункту 2.1 спільного наказу Міністерства охо-
рони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013
№ 65/80 та абзацу 3 пункту 1.6 затвердженого цим наказом Положення про ме-
дичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, зупинено з 07
січня 2016 року.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
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реклама. оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області ви-

кликає в судове засідання як відповідачів Шевцова Віталія
Леонідовича (Луганська обл., м. Луганськ, кв. Мирний,
буд. 17, кв. 150), Поліщука Віталія Вікторовича (Луганська
обл., м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 17, кв. 189), Шевцову
Олену Євгенівну (Луганська обл., м. Луганськ, кв. Мирний,
буд. 17, кв.150) по цивільній справі № 409/3085/15-ц за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства «БМ
БАНК» до Шевцова Віталія Леонідовича, Поліщука Віталія
Вікторовича, Шевцової Олени Євгенівни про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться 27.01.2016 року (резервна
дата 02.02.2016 року) о 08 годині 00 хвилин у залі Білоку-
ракинського районного суду Луганської області, місцезна-
ходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська
область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі від-
повідачів на підставі ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно B.C.

17.11.2015 року Господарським судом міста Києва у справі № 910/5459/15-г було прийнято по-
станову про визнання ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 30223172, адреса: м. Київ,
Львівська площа, будинок 8-Б) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 18.11.2015 року на
офіційному сайті Вищого господарського суду України було оприлюднено повідомлення про ви-
знання ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, ліквіда-
тором призначено арбітражного керуючого Куліченка М.В. (свідоцтво № 1375 від 11.07.2013 р.;
адреса: вул. Гоголівська, 48, оф. 12, м. Київ, 04053).

Відповідно до п 6. ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» (надалі - «Закон»), протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення лік-
відатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу докумен-
тацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення
від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність
відповідно до законів України. Ліквідатор ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» неодноразово звертався
до відповідних посадових осіб з вимогою передати йому печатки підприємства, однак жодних дій
щодо передачі таких печаток ліквідатору посадовими особами ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
вчинено не було.

На підставі ст. 41 Закону ліквідатором ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» прийнято рішення про
виготовлення дубліката печатки замість втраченої.

У зв’язку з вищезазначеним, печатку Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХ-
НОЛОГІЇ» вважати недійсною. 

Вважати дійсним дублікат печатки ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» з ознакою дублікату – лі-
терою Д».

Христинівський районний суд Черкаської
області викликає Ватрич Людмилу Микола-
ївну, останнє відоме зареєстроване місце
проживання якої: Черкаська область, Хрис-
тинівський район, селище Верхнячка, вул.
Садова, 60, як відповідача у цивільній
справі № 706/1374/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором у судове
засідання, яке відбудеться о 08 год. 15 хв.
01.02.2016 р. в приміщенні суду за адре-
сою: 20001, Черкаська область, м. Христи-
нівка, вул. Соборна, 27А. У разі неявки у
судове засідання справа буде розглянута за
відсутності відповідача за наявними у
справі доказами.

Суддя М.Ф. Олійник

Високопільський районний суд Херсон-
ської області повідомляє, що 01 лютого
2016 року о 09 годині 00 хвилин в примі-
щенні суду за адресою: смт Високопілля,
вул. Червоноармійська, 104, Херсонської
області, відбудеться судовий розгляд по
цивільній справі № 652/522/15-ц – за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Неледіна
Лони Олександровича про стягнення за-
боргованості. В судове засідання у вище-
викладений час викликається відповідач -
Неледін Лона Олександрович, 22 березня
1961 року народження.

В разі неявки відповідача в судове за-
сідання або визнання причини неявки не-
поважною, справа може бути розглянута
у відсутність відповідача на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Анас-
тайчук Наталії Олександрівни, Анастайчука Василя Федоровича, Анастай-
чука Андрія Васильовича про стягнення заборгованості за договором
кредиту.

Відповідачі Анастайчук Наталія Олександрівна, Анастайчук Василь Фе-
дорович, Анастайчук Андрій Васильович викликаються на 10 лютого 2016
року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільну
справу за позовом Довгополик Тетяни Олексіївни до Харцизької міської
ради, третя особа: Добропільська державна нотаріальна контора про визна-
чення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідач Харцизька міська рада, адреса знаходження: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, буд. 87а, викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 01 лютого 2016 року о 13.00 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А,
каб. № 14.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачу необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/6626/15-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Лоцмана Р.В., Лоц-
ман Н.З. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Лоцман Роман Володимирович, 17.04.1975 р.н., Лоц-
ман Нані Зурабівна, 25.02.1982 р.н., останнє відоме місце проживання яких
с. Свердлове, м. Макіївка Донецької області, вул. Токарева, буд. 25, кв.14,
викликаються до суду на 01 лютого 2016 року о 08.15 годині, каб. № 15,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Апеляційний суд м. Києва викликає Ворончука Петра Валерійовича
у судове засідання як відповідача у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Фідобанк» до Ворончука Петра Валерійовича
про звернення стягнення на предмет іпотеки, яку відкладено до 10 лю-
того 2016 року на 15 год. 50 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська,
2-А, головуючий суддя Мараєва Н.Є.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом до суду або неповідом-

лення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність на підставі наявних в справі даних та доказів.

Суддя Н.Є. Мараєва

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа № 310/11473/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Ізотова В.П.,
Ізотової Л.І. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 25.01.2016 року о 13.00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, зала судового засідання
411.

Суд викликає Ізотова В’ячеслава Панасовича, Ізотову Любов Іванівну
як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.

Зайцев Микола Олександрович, останнє місце реєстрації: пр. Дружби На-
родів, 25-56, м. Дніпродзержинськ, викликається в відкрите судове засідання
як відповідач на 10.00 годину 11 лютого 2016 року по справі за позовом Бо-
гуславської Світлани Володимирівни до Зайцева Миколи Олександровича
«Про визнання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням».

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Петровського, 166, 2 по-
верх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
відповідач Зайцев Микола Олександрович вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи.

У разі його неявки справу буде розглянуто за його відсутністю.
Суддя Є.Д. Багбая

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що
16.02.2016 року о 10 годині 00 хвилин відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю
«АГРОФІРМА КОРСУНЬ» до Личака Володимира Миколайовича, за участю тре-
тіх осіб: Лаврінець Тетяни Миколаївни, Канівської державної нотаріальної кон-
тори Черкаської області, приватного нотаріуса Городищенського районного
нотаріального округу Соколової О.М. про визнання заповіту недійсним.

Личак Володимир Миколайович, 22.07.1972 року народження, зареєстро-
ваний: вул. Леніна, 104, смт Вільшана Городищенського району Черкаської об-
ласті, викликається в судове засідання як відповідач, явка до суду є
обов’язковою.

В разі неявки останнього 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 Синиця Л.П.

Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає Мирончака Леоніда
Миколайовича як відповідача у судові засідання, які відбудуться 16 лютого 2016 року о 10
год. 00 хв. та 22 лютого 2016 року о 10.00 год., в разі неявки 16 лютого 2016 року о 10 год.
00 хв. у приміщення Монастирищенського районного суду Черкаської області, що розта-
шований за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монастирище Черкаської області, у справі 
№ 702/1585/15-ц, провадження № 2/702/565/15 за позовом Мирончака Дмитра Петровича
до Мирончака Леоніда Миколайовича, третьої особи без самостійних вимог на предмет
спору: приватного нотаріуса Монастирищенського районного нотаріального округу Чер-
каської області Горбунової Марини Іванівни про визнання свідоцтв про право на спадщину
недійсними.

Монастирищенський районний суд пропонує Мирончаку Л.М. подати письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі до визначеного судом дня про-
ведення судового засідання.

У разі неявки у судові засідання Мирончака Л.М., справа буде розглянута за відсутності
вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Головуючий суддя Д.С. Ротаєнко

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викликає в судове
засідання як відповідачів Сукача Петра Володимировича, Сукача Сергія Во-
лодимировича (місце проживання: вул. Коцюбинського, 19, смт Лосинівка
Ніжинського району Чернігівської області) о 10.00 год. 25 січня 2016 року
по цивільній справі № 740/5151/15 за позовом Сукача Петра Никифоровича
до Сукача Петра Володимировича, Сукача Сергія Володимировича про усу-
нення перешкод у здійсненні права користування і розпорядження своїм
майном, шляхом визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням та зняття з реєстрації.

Справу буде розглянуто в приміщенні суду за адресою: Чернігівська
область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а, під головуванням судді Кова-
льова Т.Г.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутності
відповідачів на підставі зібраних по справі доказів.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає 
Ткаченка Олександра Володимировича (останнє відоме місце проживання:
вул. Піонерська, 6, кв. 16, с. Зубівка Миргородського району Полтавської об-
ласті) як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 2/541/129/2016
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Ткаченка Олександра Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 12 лютого 2016 року о 08 годині 30 хвилин
у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської
області, головуючий суддя: Андрущенко-Луценко С.В.

Явка відповідача Ткаченка О.В. до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач Ткаченко О.В. зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Ковальчук Максим Анатолійович, 20 лютого 1988 року народження, його
останнє відоме місце реєстрації: вул. Миру, буд. 71/а, кв. 69, смт Ладан При-
луцького району Чернігівської області повідомляється, що 25 січня 2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Прилуцького міськрайсуду Чернігівської
області за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, 62 відбудеться судове
засідання за позовом AT «Банк «Фінанси та Кредит» до Ковальчука Мак-
сима Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

До зазначеного строку Ковальчук Максим Анатолійович має право по-
дати свої заперечення. В разі неявки Ковальчука Максима Анатолійовича в
судове засідання, справа буде розглянута в його відсутності. Про поважність
причин неможливості прибути в судове засідання Ковальчук Максим Ана-
толійович зобов’язаний повідомити суд.

Суддя Коваленко А.В.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача: Ци-
пенка Олександра Михайловича, що цивільна справа за апеляційною скар-
гою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від
23 червня 2015 року по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Публічного акціонерного това-
риства «Акцент-Банк», Ципенка Олександра Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, відкладена до розгляду в апеля-
ційному суді Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ, вул. Харків-
ська, 13 на 23 лютого 2016 р. о 10 год. 30 хв.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя О.В. Свистунова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі № 409/3374/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Потапкіної
Юлії Миколаївни та Потапкіна Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.01.2016 року о 08.00 год. (резервна
дата 01.02.2016 р. о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються Потапкіна Ю.М. та Потапкін О.В., останнє місце ре-
єстрації: Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шевченка, буд. 1, кв. 48.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Кузів Олексан-
дра Володимировича, останнє відоме місце проживання за адресою: м.
Київ, пр-т М. Бажана, 32, кв. 19 в судове засідання, яке відбудеться 01 лю-
того 2016 року о 16.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.
124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Тітаренко
Олександри Валеріївни до Кузів Олександра Володимировича про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-

домленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до
суду, справа може бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя В. В. Даниленко

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, Першотравневого району Донецької області) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» про стягнення з Рисованної Наталії Миколаївни, 13.11.1974 року на-
родження, заборгованості за кредитним договором (останнє місце
прописки якої: с. Урзуф, вул. Маліновського, 39б, Першотравневого району
Донецької області).

Відповідачка викликається на 28 січня 2016 року о 09.00 годині у Пер-
шотравневий районний суд, кабінет № 7, для участі у справі по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову, докази
до 28 січня 2016 року. У випадку неприбуття відповідачки – вона повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її
відсутності за наявними матеріалами.

Суддя С.В. Трегубенко

Тернівським міським судом Дніпропетровської області 21 грудня 2015 року ухва-
лено заочне рішення по цивільній справі № 194/1432/15-ц за позовом Бахматюк Віталія
Броніславовича до Фетісової Валентини Олександрівни, третя особа: Тернівський мі-
ський сектор ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, про визнання особи такою,
що втратила прало користування житловим приміщенням та зняття її з реєстраційного
обліку, яким позовні вимоги задоволено та визнано Фетісову Валентину Олексан-
дрівну, 09 грудня 1939 року народження, такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням — квартирою №20 в буд. 3-Б по бульвару Героїв Космосу в м.
Тернівка Дніпропетровської області, що є підставою для зняття з реєстраційного обліку
в квартирі №20 в буд. 3-Б по бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської
області Фетісової Валентини Олександрівни, 09 грудня 1939 року народження.

Відповідачеві роз’яснюється її право згідно зі ст. 228 ЦПК України у разі незгоди з
рішенням суду звернутися до Тернівського міського суду із заявою про перегляд за-
очного рішення протягом десяти днів з дня публікації даного оголошення. У випадку
не подачі відповідачем вказаної заяви, заочне рішення набере законної сили.

Суддя І.П. Пономаренко

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. викликає відповіда-
чів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
у судові засідання, які відбудуться:

01.02.2016 року
09:00 Заріцький Сергій Миколайович (цивільна справа 428/4436/15-ц)
09:30 Попов Юрій Сергійович (цивільна справа 428/4417/15-ц)
08:30 Полєнова Олена Миколаївна (цивільна справа 428/2412/15-ц)
09:30   Шолом Оксана Вікторівна (цивільна справа 428/2666/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме

справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя  Скочій Г. Д.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено провадження у
справах за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості до:

— Панченко Вікторії Олександрівни (м. Донецьк, вул. Соколина, буд. 7) та
Панченка Дмитра Олександровича, справа 1011/15;

— Машкіної Вікторії Миколаївни (Донецька область, м. Макіївка, вул. Уж-
городська, буд. 19) справа 2225/15;

— Товариства з обмеженою відповідальністю «Донстроймаш» (м. Горлівка,
вул. Першотравнева, буд. 46) справа 2256/15.

З позовом можна ознайомитися, звернувшись до третейського суду за те-
лефоном (044)5168718 або ел.поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове за-
сідання відбудеться 10.02.2016 р. о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Марини
Раскової, 15, к.811. Це оголошення розміщене також на сайті третейського
суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа може бути роз-
глянута за їх відсутності.

Третейський суддя В. М. Ярошовець

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове за-
сідання як відповідача Мартіросян Нарек Сааковича, не зареєстрованого по
Роздільнянському району Одеської області,  у цивільній справі за позовом
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Мартіросян С.А., Мартіросян Н.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання від-
будеться 26 січня 2016 року о 09.30 годині у приміщенні Роздільнянського
районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна,
вул. Леніна, 37-А. У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя І.В. Бобровська

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове за-
сідання як відповідача Мартіросян Саак Азатовича, не зареєстрованого по
Роздільнянському району Одеської області, у цивільній справі за позовом
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Мартіросян С.А., Мартіросян Н.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання від-
будеться 26 січня 2016 року о 09.30 годині у приміщенні Роздільнянського
районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна,
вул. Леніна, 37-А. У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя І.В. Бобровська

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Черних Валентини Олексан-
дрівни до Удовенко Сергія Олексійовича, Гомон Галини Сергіївни, третя особа: Орган
опіки та піклування Слов’янської міської ради про позбавлення батьківських прав. Від-
повідач у справі Гомон Галина Сергіївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Юн. Комунарів, буд. 64А, викликається о 15 годині 00 хви-
лин 01 лютого 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Носовська Л.О.
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Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Репетацького Олександра Олександровича в су-
дове засідання, яке відбудеться 27 січня 2016 року о
10-30 годині в Томашпільському районному суді Він-
ницької області за адресою: вул. Леніна, 45, смт Томаш-
піль, Томашпільський район, Вінницька область. Справа
за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Репетацького Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Головуючий суддя Скаковська І.В.
Репетацький Олександр Олександрович викликається в
судове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’яз-
ковою. У випадку неявки до суду справа буде розглянута
без участі відповідача.

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Мошковського Олексія Івановича в судове засі-
дання, яке відбудеться 27 січня 2016 року о 09-00 годині
в Томашпільському районному суді Вінницької області
за адресою: вул. Леніна, 45, смт Томашпіль, Томашпіль-
ський район, Вінницька область. Справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Мошковського Олексія Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Го-
ловуючий суддя Скаковська І.В. Мошковський Олексій
Іванович викликається в судове засідання як відповідач.
Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду
справа буде розглянута без участі відповідача.

Шевченківським районним судом м.Запоріжжя

викликається до суду:

- Коваленко Любов Михайлівна (останнє відоме

місце проживання: 69026, Запорізька обл., м. Запо-

ріжжя, вул. Білоруська, буд. 34) на 10 годину 00 хви-

лин 26.01.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 336/8772/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Жупанова І.Б.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 29.12.2015 року винесено за-
очне рішення по цивільній справі №409/3332/15-ц за
позовом Дун Галини Володимирівни до Дун Петра
Леонідовича про розірвання шлюбу, за яким позовні
вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня опублікування
оголошення.

Суддя Полєно В.С.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Балюка Андрія Вікторовича
як відповідача по цивільній справі № 329/1279/15-Ц
за позовом Балюк Марини Володимирівни про по-
збавлення батьківських прав, яке відбудеться 27 січня
2016 року о 15.30 год. в приміщенні суду за адресою:
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Леніна, 391.
В разі неявки відповідача цивільна справа буде роз-
глянута за його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України.

Суддя С. І. Глянь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом Стьопкіна Володимира
Миколайовича до Ткаченко Надії Василівни про на-
дання дозволу на виїзд дитини за кордон.

Відповідач у справі Ткаченко Надія Василівна ви-
кликається 18 лютого 2016 року на 09-00 годину до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі у розгляді справи
по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає представника Терито-
ріальної громади м. Луганська в особі управління кому-
нального майна Луганської міської ради, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі №426/5177/15-ц
за позовом Куцевського Миколи Павловича до Терито-
ріальної громади м. Луганська в особі управління кому-
нального майна Луганської міської ради про визнання
права власності в порядку спадкування за заповітом, що
відбудеться 28 січня 2016 року о 14. 00 год. У разі неявки
на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. А. Пчолкін

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ко-
лесник Наталію Володимирівну як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі №426/5177/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк України» до
Колесник Н. В. про стягнення заборгованості, що
відбудеться 02 лютого 2016 року о 17-00 год. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя С. А. Пчолкін

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, на
29.01.2016 на 10:00 годину відповідачів Коваль Н.В.,
Дероган Р.М., Синенко М.М. по цивільній справі 
№ 370/135/15-ц за позовом прокурора Київської об-
ласті в інтересах держави в особі КМУ, ДП «Мака-
рівське лісове господарство» до Макарівської РДА
Київської області про визнання недійсними розпо-
ряджень, державних актів на право власності на
землю та витребування землі.

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

Суддя Н.Б. Мазка

Комсомольський міський суд Полтавської області
викликає Шаповаленко Лесю Миколаївну (останнє
відоме місце проживання: м. Комсомольськ, Полтав-
ська область, вулиця Леніна, будинок № 23, квар-
тира 324) в якості відповідача в судове засідання у
цивільній справі за позовом Гришкевича Олега Вік-
торовича до Шаповаленко Лесі Миколаївни про ро-
зірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 01
лютого 2016 року о 08 год. 40 хв. у приміщенні суду
за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ,
вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Дрогобицький міськрайонний суд викликає Сте-
цівку Галину Іванівну (останнє відоме місце прожи-
вання: с. Доброгостів, вул. Молодіжна, буд.14,
Дрогобицького району Львівської області) як відпо-
відача у справі за позовом ПАТ «Терра Банк» до Сте-
цівки Г.І. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 р. о
14.20 год.

У випадку неявки відповідача розгляд справи буде
проведено за її відсутності.

Адреса суду: м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39,
каб. № 12.

Суддя Крамар О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Болгова Дмитра Олек-
сандровича, Болгову Ірину Юріївну як відповідачів в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/4753/15-ц за
позовом ПАТ «БМ Банк» до Болгова Д. О., Болгової І.Ю.
про стягнення заборгованості, що відбудеться 28 січня
2016 року о 16-30 год.;

— Аммаш Саміра Мохамад як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5152/15-ц за позовом
ПАТ «БМ Банк» до Аммаш С.М. про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 28 січня 2016 року о 17-00 год. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. А. Пчолкін

Марківський районний суд Луганської області викликає
відповідача Селезньова Сергія Миколайовича на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Селез-
ньова Сергія Миколайовича (третя особа: Мале приватне
торгівельно-виробниче підприємство «АПК») про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 29.01.2016 р. о
10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева, буд.
31 Луганської області. У разі неявки в судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання відповідача Мар’яновську Маріанну
Георгіївну і повідомляє про те, що цивільну справу
за позовом ПАТ «Фідобанк» до Мар’яновської Марі-
анни Георгіївни, третя особа — Головань Наталія
Богданівна, про звернення стягнення на предмет іпо-
теки, призначено на 28 січня 2016 року на 09:30 год.
У разі неявки справа буде заслухана у Вашу відсут-
ність.

Суддя В.В. Нікушин

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів Бельмасова Олександра Мико-
лайовича, Бельмасову Наталію Андріївну для участі в
цивільній справі № 408/5444/15-ц за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Бельмасова Олександра Миколайовича,
Бельмасової Наталії Андріївни про стягнення заборгова-
ності, слухання якої відбудеться 04 лютого 2016 року о
16 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Савельєва О. В.) о 10 годині
00 хвилин 25.01.2016 р. відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Урум Інни Вікторівни до Урума Миколи
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

У судове засідання викликається відповідач — Урум
Микола, останнє відоме місце проживання: вул. Гага-
ріна, 28, кв. 8, у м. Знам’янка Кіровоградської області.

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

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(30300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає в
судове засідання відповідача Новікова Володимира
Михайловича по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Новікова В.М. про стягнення за-
боргованості. Розгляд справи призначений на 26
січня 2016 року на 09 год. 30 хв.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
без Вашої участі за наявними у справі доказами і по-
становлено заочне рішення.

Суддя Л.В. Горячківська

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Шерстюк Віру Леонідівну по
справі № 745/774/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Шерстюк Віри Леонідівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в судове
засідання на 29.01.2016 року о 09:00 год., яке відбу-
деться в приміщенні зали суду за адресою: Чернігів-
ська область, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 54, під
головуванням судді Смаль І.А.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/1321/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Мигаленко Ганни Вікторівни про стягнення забор-
гованості як відповідача Мигаленко Ганну Вікто-
рівну. Судове засідання відбудеться о 08:30 год. 
2 лютого 2016 року в приміщенні суду за адресою:
вул. Леніна, 8, смт Маньківка Маньківського району
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без його участі. 

Суддя В. Л. Маренюк

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Папушой
Людмили Іванівни до Буненко Марії Андріївни, Па-
пушой Ольги Валентинівни про визнання права влас-
ності на 1\3 частку квартири, викликає відповідачів
Буненко Марію Андріївну, Папушой Ольгу Валенти-
нівну, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул.
Г.Родимцева, 13, кв. 6, в судове засідання на 12 год.
00 хв. 19.02.2016 року, яке відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14-а,
каб.38.

Суддя О.О. Колдіна

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Сулейманова Ернеса Алійовича про те, що 09 лютого
2016 року о 10 год. 50 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб.20, відбудеться судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Універсал Банк» до
Сулейманова Ернеса Алійовича як відповідача про
стягнення заборгованості.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ«Укрсоцбанк» до:

Відповідач: Кравець Вікторія Миколаївна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Первомайська, буд. 38, кв. 3, викликається 25
січня 2016 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в
якості відповідачів Колесникова Олександра Володимировича,
Сидорова Олександра Миколайовича, Сидорову Світлану
Олексіївну для участі в цивільних справах за позовом ПАТ
«Банк Форум», які відбудуться 03 лютого 2016 року до Сидо-
рова Олександра Миколайовича, Сидорової Світлани Олек-
сіївни о 13:50 годині; до Колесникова Олександра
Володимировича о 14:00 годині про стягнення заборгованості
за кредитним договором у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Звенигородський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Заїченка Дениса Олексан-
дровича, останнє відоме місце проживання: м. Луцьк,
просп. Волі, 10, кв. 10, Волинської області, як відпові-
дача в цивільній справі за позовом ТОВ «Смайл-Експо»
до Кенчадзе Діани Тимурівни, Заїченка Дениса Олексан-
дровича про відшкодування шкоди, яке відбудеться 01
лютого 2016 року о 12 годині 00 хв. в приміщенні Зве-
нигородського районного суду Черкаської області за ад-
ресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка,
12 а. У разі неявки до суду справа буде розглянута на
підставі наявних у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169
ЦПК України.

Суддя Т. М. Кравченко

Богунський районний суд м. Житомира викликає
в якості відповідача Куздровського Миколу Мико-
лайовича по справі за позовом Ланскіх Маргарити
Сергіївни до Управління привентивної діяльності
ГУПН України в Житомирській області, Тишкевича
Дмитра Сергійовича, Куздровського Миколи Мико-
лайовича про визнання права власності на транспор-
тний засіб, в судове засідання, яке відбудеться о 15
год. 20 хв. 25 січня 2016 року в залі судових засідань
№ 4-Б-3 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

В разі неявки відповідачів без поважних причин,
справа буде слухатися за їх відсутності.

Суддя С.М.Полонець

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпро-
петровської області повідомляє, що розгляд цивільної
справи за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Удови-
ченко Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором призначено на 10 годину 00 хви-
лин 01 лютого 2016 року в залі № 103 Жовтневого ра -
йонного суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Невська, буд. 3 (суддя Борис О.Н).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача
до залу суду без поважних причин, справа буде розглянута
за його відсутністю.

Відповідач Фєр’єв Олександр Сергійович викли-

кається в Вінницький міський суд Вінницької області

(м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал №18) на су-

довий розгляд 03.02.2016 р. о 14 год. 15 хв. у справі

за позовом Фєр’євої К.Ф. про збільшення розміру

аліментів та позбавлення батьківських прав.

Суддя О. П. Король

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача Калашнікова Юрія Юрійовича
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Пів-
денкомбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яка відбудеться 26 січня 2016 року о
14:20 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського (Фрунзе), б.35, на 04.02.2016 року на
10:00 годину відповідача Тенякову Інну Дмитрівну по
цивільній справі №370/2792/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства акціонерного банку
«УКРГАЗБАНК» до Тенякової Інни Дмитрівни про
стягнення заборгованості.

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

Суддя Н.Б.Мазка

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд цивільної справи за позовом Білоус Людмили Па-
влівни до Косенка Ігоря Васильовича, Норанц Елеонора, Ма-
линського Олександра, Вінсковської Марини Михайлівни про
визнання договору купівлі-продажу житлового будинку час-
тково недійсним, припинення права на частку у спільному
майні, виплату грошової компенсації та визнання права влас-
ності на житловий будинок, призначено на 26.01.2016 року
о 10 год. 00 хв. під головуванням судді Бобровника О. В. в
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. №11.

При цьому повідомляємо, що в разі неявки відповідача в
судове засідання без поважних причин або неповідомлення
про причини своєї неявки суд вирішує справу на підставі на-
явних у ній доказів.

У Подільському районному суді м. Києва (04071,

м. Київ, вул. Хорива, 21) 03 лютого 2016 року о 12

год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С.М.

буде розглядатись цивільна справа за позовом Кор-

нійчук Валентини Дмитрівни до Тигипко Наталії Па-

влівни про стягнення боргу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С.М.

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Сєднева Василя Олексан-
дровича, який проживає за адресою: Львівська
область, м. Борислав, вул. Нафтова, 35 як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Сєднева Василя Олександровича
про стягнення заборгованості - на 09 год. 00 хв. 25
січня 2016 року (за адресою: м. Борислав, вул. Гру-
шевського, 21).

У випадку неявки Сєднева Василя Олександро-
вича справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя А.Т. Слиш
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -11  -16       -5  -10
Житомирська -10  -15       -4    -9
Чернігівська -11  -16       -5  -10
Сумська -11  -16       -7  -12
Закарпатська -5  -10       -1    -6
Рівненська -7  -12       -3    -8
Львівська -5  -10       -2    -7
Івано-Франківська -7  -12       -2    -7
Волинська -7  -12       -3    -8
Хмельницька -7  -12       -2    -7
Чернівецька -7  -12       -2    -7
Тернопільська -7  -12       -2    -7
Вінницька -11  -16       -4    -9

Oбласть Нiч          День
Черкаська -11   -16      -5   -10
Кіровоградська -11   -16      -5   -10
Полтавська -10   -15      -5   -10
Дніпропетровська -9   -14      -2     -7
Одеська -9   -14      -2     -7
Миколаївська -9   -14      -3     -8
Херсонська -6   -11        0     -5
Запорізька -5   -10        0     -5
Харківська -9   -14      -4     -9
Донецька -7   -12      -1     -6
Луганська -7   -12      -1     -6
Крим 0      -5        0    +5
Київ -12   -14      -6     -8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Ранній Сосюра
актуальний  
не лише 
для Донбасу

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

ТВОРЧА СПАДЩИНА. Актуальність рядків «Чи вже не
пора перестати так гризтись…» — поза всяким сумнівом.
Складається враження, що їх написано нинішнього не-
простого для України часу. Та насправді це ранній вірш Во-
лодимира Сосюри, надрукований у першому номері часо-
пису «Вільні думки», який завдяки зусиллям членів гуртка
учнівської молоді побачив світ у Бахмуті на Донеччині у січ-
ні 1918 року. Про існування такого видання дослідники
творчості класика української літератури вперше дізнали-
ся саме із його спогадів, датованих груднем 1928 року: «В
Бахмуті почав виходити журнал учневої молоді «Вільні
думки», де й надрукували мого першого вірша «Чи вже не
пора». Перший надрукований вірш… Та ще й у журналі. Я
носив цього журнала, як зірку, і показував знайомим. Я не
сміюся з тих хвилин радости, і з вірша — мого першого на-
ївного вірша, — моєї дитинки, що потонула в громі грома-
дянської війни».  

Літературознавці встановили, що згаданий поетичний
твір насправді уперше був опублікований у лисичанській
газеті ще у жовтні 1917 року, а ось першість журнального
варіанта справді належить Бахмуту. Довго цей часопис
вважали назавжди втраченим, аж доки раритетний примір-
ник «Вільні думки» відшукав у фондах столичної Націо-
нальної історичної бібліотеки України головний зберігач
Бахмутського краєзнавчого музею, голова міської органі-
зації Національної спілки краєзнавців Ігор Корнацький.
Отоді й з’явилася ідея перевидати унікальне видання, зав-
дяки якому маємо змогу значно більше дізнатися про жит-
тя учнівської молоді Донбасу, ознайомитися з літературни-
ми творами молодих авторів, серед яких є і два вірші Во-
лодимира Сосюри — «Чи вже не пора» та «Вечір». 

У грудні минулого року в краєзнавчому музеї відбулася
презентація перевиданого журналу, який уперше тут поба-
чив світ 98 років тому. Причому читачі переконалися: оті
ранні поетичні рядки Володимира Сосюри нітрохи не втра-
тили своєї важливості та актуальності й досі.

УСІ ПРАЗНИКИ ПОГОСТЮВАЛИ.
Вчора православний світ відсвятку-
вав Водохреща та Богоявлення
Господнє — третє найбільше свято,
яке завершує цикл Різдвяних. Його
ще називають Йорданом  як і хрис-

тиянський обряд освячення води.
Вважається, що на Йордан вода
набуває цілющих властивостей і
зберігає їх протягом року, лікуючи
тілесні і духовні хвороби. Те, чого
всі потребуємо… 
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Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ СМІХОМ.
На Вінниччині в Калинівсько-
му районі відбулося Всеукра-
їнське літературно-мистецьке
свято сатири та гумору імені
Степана Руданського, яке
краяни проводять із 1981 ро-
ку. Воно стало невід’ємним
атрибутом культурно-мис-
тецького життя. Не проводи-
ли його лише торік через за-
гострення воєнних дій на Дон-
басі.

За доброю традицією свято
розпочалося в селі Хомутинці,
в якому народився великий по-
ет-гуморист, а наступного дня
перемістилося у місто Калинів-
ка. Тут на центральній площі
за незалежної України встано-
вили пам’ятник Степану Рудан-
ському (скульптор донеччанин
Петро Антип), на постаменті
якого викарбувано його слова,
сповнені оптимізму і любові до
рідної землі: «І потече ізнову
медом Та молоком свята зем-
ля. І все мине, що гірко було,
Настануть дивнії роки…»

Тож на центральній площі
територіальні громади району
облаштували святкові світли-
ці, свої таланти і вміння де-
монстрували поети, колективи
художньої самодіяльності,
майстри народної творчості,
аматори. Звісно, розігрували
цікаві призи та ярмаркували.
Морозної днини численні гості
й краяни зігрівалися гумором,
а також юшкою з риби, яку ва-
рили у великих 150-літрових
казанах. «Сподіваємося, цьо-
го року йтиме до миру. Свято
проходить під девізом «Сміє-

мося і не здаємося». Калинів-
чани вирішили центральну
площу Леніна перейменували
на Руданського. Життя три-
ває. Ми запросили військово -
службовців з Нацгвардії та
бійців АТО. Їм теж потрібна
розрядка», — зазначив голо-
ва Калинівської районної ради
Василь Поліщук.

А лауреатом Всеукраїнської
літературно-мистецької премії
імені Степана Руданського
цього року став поет-гуморист
Олексій Бойко із села Пиків
Калинівського району.

Площу Леніна перейменували на Руданського

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА.
В районах Херсонської облас-
ті, які межують з окупованим
Кримом, відновлюють україн-
ське телевізійне мовлення.
Область занесено в проект по-
станови Кабінету Міністрів як
таку, що потребує найближ-
чим часом установлення ново-
го передавача, а також коштів
на його оснащення. Безпосе-
редньо передавач для Херсон-
щини надало Міністерство ін-
формаційної політики з тих,
що отримало як волонтерську
допомогу з-за кордону.  

За словами директора де-
партаменту з питань внутріш-

ньої та інформаційної політики
Херсонської облдержадмініс-
трації Ольги Савенко, обласна
влада другий рік поспіль пра-
цює над розв’язанням цієї про-
блеми. Тепер належить звер-
нутися до НТКУ, аби вона іні-
ціювала прорахування часто-
ти і надання можливості участі
в конкурсі на право додатково
мовити на території області
саме українськими каналами.
За попередньою інформацією,
це станеться одразу після від-
повідної постанови уряду.

Тим часом з телевишки, яка
розташована в Краснопере-
копську (АР Крим), неабияку
частину Херсонської області
покривають телевізійні кана-
ли, які, на жаль, транслюють

неправдиву інформацію про
Україну і південь зокрема. І
роблять це за допомогою
вкраденого передавача, що
на території анексованого
Криму.

На переконання Ольги Са-
венко, також украй важливий
привабливий і сучасний кон-
тент в українському мовленні.
«Адже саме якісний продукт
приваблює глядачів, — зазна-
чає вона. — Наша перевага —
правдива інформація в нови-
нах. Однак телеіндустрія —
це не лише новини, тож люди
перемикають канали ще й за-
для перегляду фільмів, шоу-
програм, спорту. Тому в спіл-
куванні із заступником мініс-
тра інформаційної політики

Тетяною Поповою ми порозу-
мілися в тому, що питання
професійного та привабливо-
го контенту має бути пріори-
тетним на рівні держави». 

Директор департаменту за-
значила: Україна не займаєть-
ся неправдивою пропагандою,
як це робить агресор, та наве-
ла недавній приклад, коли на
одному з російських телекана-
лів укотре видали черговий
фейк. Взявши відео, на якому
міський голова Генічеська
Олександр Тулупов розпові-
дає, що не звертався до росій-
ської сторони щодо ситуації з
газопостачанням, російські
пропагандисти наклали на ві-
део власний коментар проти-
лежного змісту.

Стоп фейку!


