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Ринок сільгоспземель: 
був цвіт, буде й плід

ЦИТАТА ДНЯ

Петро ПОРОШЕНКО:

Парламент 
відхилив закон 
про валютні вклади

КРИЗА ЖАНРУ. Верховна Рада України скасувала раніше 
прийнятий у третьому читанні законопроект №1558-1 «Про ре-
структуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті», 
ветований Президентом України. За подолання вето президен-
та проголосували тільки 54 народних депутати з мінімально не-
обхідних 300. 

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман пообіцяв після 
голосування, що депутати напрацюють новий законопроект із 
цієї проблематики. 

Як відомо, закон про реструктуризацію кредитів в іноземній 
валюті Верховна Рада ухвалила 2 липня, після чого кілька на-
родних депутатів закликали президента застосувати до нього 
право вето.

Нацбанк України 3 липня заявив, що ухвалення цього зако-
ну завдасть нищівної шкоди фінансовій і банківській системам 
України, поставить під загрозу добробут усіх громадян.

ЦИФРА ДНЯ

13 млрд куб. м 
газу планують імпортувати 

нинішнього року. Причому весь обсяг 
може бути отримано за реверсом  

«Тільки 
спільними зусиллями 

можливо не допустити 
у майбутньому страшних 
злочинів проти людства, 

убезпечити світ 
від рецидивів нацизму, 

проявів імперіалістичної 
агресії…»

ДРОВА СПОТИКАННЯКВАРТИРНЕ ПИТАННЯ

Заборона на вивезення деревини, 
незатребуваної місцевими 
деревопереробниками, обертається 
для Буковини екологічними 
та фінансовими збитками

Громадськість 
сумнівається у 
правильності закупівлі 
квартир для родин 
воїнів АТО на Черкащині

Президент України про вшанування жертв Голокосту 
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ЕКСПЕРТИЗА. Інфраструктура готова до запровадження 
прозорого механізму купівлі-продажу аграрних гектарів 
на 70-80 відсотків 

550 мільйонів кіотських гривень захищено
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Посадовці позбулися крісел за участь у корупційних схемах. 
Справу розгляне НАБУ

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Не гаючи часу на ліричні від-
ступи та вступи, Прем’єр-

міністр Арсеній Яценюк запро-
сив на трибуну голову Націо-
нального агентства з питань 

державної служби Костянтина 
Ващенка. Посадовець деталь-
но поінформував присутніх про 
результати службового розслі-
дування, пов’язаного зі спро-
бою обікрасти державну скарб-
ницю на 550 мільйонів гривень 
фіктивною компанією, не без 

сприяння представників Мініс-
терства екології та природних 
ресурсів. Передовсім Костян-
тин Ващенко рекомендував Ка-
бінету Міністрів звільнити ви-
конуючого обов’язки очільни-
ка Мінприроди Сергія Курикіна 
разом із «відповідальними по-

садовими особами відомства» за 
службову недбалість, яка могла 
призвести до втрати коштів, на-
даних Україні згідно з нормами 
Кіотського протоколу на прид-
бання в 2016 році енергоефек-
тивних елементів освітлення, 
переважно ліхтарів.

«По-перше, на розгляд уряду 
виноситься рішення про звіль-
нення заступника міністра Ку-
рикіна Сергія Івановича, який за 
розпорядженням Кабміну від 13 
серпня 2015 року виконує 
обов’язки міністра еколо-
гії та природних ресурсів. 2
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Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» оголошує повторний аукціон з продажу активів, 
що обліковуються на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» на електронному торговельному майданчику 

Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»  

* Кожний лот виставляється до продажу окремо. З детальною інформацією про склад лотів та початковою ціною кожного лоту можна ознайомитися
на сайті ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПОЛОНЕКС»: www.polonex.com.ua, та ПАТ «ЗЛАТОБАНК» http://www.zbank.com.ua.

Лоти №№ 1-69 виставляються до продажу на треті торги зі знижкою 30%.
Місцезнаходження лоту № 1: м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, м. Київ, вул. Богдана Хмель-

ницького, 17/52, м. Буча, вул. М. Залізняка, 5.
Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має ознаки зносу. Заявнику в обов’язко-

вому порядку потрібно ознайомитися зі станом майна до подачі заявки на участь в аукціоні.
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 11.02.2016 року.
У разі, якщо учасник аукціону (електронні торги) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення аук-

ціону (електронні торги), час проведення аукціону (електронні торги) продовжується на 5 хвилин, і так
доти, доки не буде визначено учасника аукціону (електронні торги), що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення аукціону (електронні торги): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 08.02.2016 року о 17 год. 00 хв.
Умови продажу:
Кожний учасник аукціону (електронні торги), який реєструється, приймає «Правила проведення відкри-

тих торгів (аукціонів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури
ліквідації» та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщені на веб-сайті Орга-
нізатора аукціону (електронні торги).

Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС» винагороду за проведення аукціону
(електронні торги).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону (електронні торги) вносяться на поточний ра-

хунок Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711,
код ЄДРПОУ 39205429. 

Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець аукціону (електронні торги) повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі – про-

дажу придбаного майна та провести повний розрахунок з Продавцем протягом 10 банківських днів з дня
наступного після закінчення аукціону (електронні торги). Банківські реквізити продавця: АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК», код ЄДРПОУ 35894495; н/р. № 32071119001026 в Головному Управлінні НБУ
України по м. Києву і Київській обл.; код банку 300001.

Всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією та переоформленням права
власності – покладаються  на  Покупця – переможця аукціону (електронні торги).

За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА «ЗЛАТОБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, тел. роб. (044) 495-81-60.

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»: 01601, Ук-
раїна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4; тел.: (044) 223-40-27, графік роботи: з
понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Прийом заяв та реєстрація на участь в аукціоні (електронні торги) проводиться на веб–сайті Організа-
тора: www.polonex.com.ua, починаючи з дня оприлюднення цього оголошення. 

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 27 листопада 2015 року було при-

йнято заочне рішення по справі ПАТ КБ «Приват-

Банк» до Щербатих Наталії Вікторівни про стягнення

заборгованості за кредитним договором (справа 

№ 428/10791/15-ц провадження № 2/428/2819/2015).

Суддя Юзефович І. О.

10.02.2016 р. о 09 год. 30 хв. відбудеться судове
засідання у цивільній справі за позовом Ряднової Ва-
лентини Іванівни до Ряднова Андрія Павловича про
розірвання шлюбу. В судове засідання викликається:

- Ряднов Андрій Павлович, останнє відоме місце
проживання: вул. Ватутіна, 54/42, м. Вінниця. Явка
Ряднова Андрія Павловича є обов’язковою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Він-
ниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 5.

Суддя С. А. Федчишен

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в су-
дове засідання як відповідача Постолова Євгена Володими-
ровича по справі за позовом Постолової Ольги Олегівни до
Постолова Євгена Володимировича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 30 хв. 01 лютого
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул. Бог-
дана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин чи неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглядатися без його участі за наявними у справі до-
казами.

Суддя О. В. Горпинич

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає Сіденка Віталія Івановича, місце проживання: м. Луганськ,
1-й Мікрорайон, 3/182, як відповідача, в судове засідання по
цивільній справі № 409/3393/15-ц за позовом Коноваленка
Сергія Борисовича до Сіденка Віталія Івановича про визнання
довіреності удаваним правочином, що відбудеться 05.02.2016
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 
2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Міхалько Максима Едуардовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Міхалько Максим Едуардович викли-
кається на 15 лютого 2016 року о 15.30 годині до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді справи по
суті.

Суддя Щербіна А. В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Ковальчук Галину Іванівну, як відповідача у 
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/2771/15-ц за позовом Осичнюка Є. В. до Коваль-
чука Г. І. про стягнення суми боргу, яке відбудеться 02
лютого 2016 року об 11 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 08 лютого 2016 року о 08 год. 00 хв.) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 231) розглядає цивільну
справу № 264/8150/15-ц, провадження № 2/264/401/2016 за по-
зовом Калаба Галини Миколаївни до Мирончука Ігоря Мико-
лайовича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Мирончук Ігор Миколайович, який про-
живає в м. Маріуполі по вул. Шепотіленка, 61, викликається о
15.30 годині 04 лютого 2016 року до суду, кабінет № 14, 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає
цивільну справу за позовом Татаренко Вікторії Вікторівни до
Татаренка Сергія Вікторовича про стягнення аліментів на ут-
римання дітей.

Відповідач по справі Татаренко Сергій Вікторович, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Антрацит Луганської об-
ласті, вул. Крилова, 6, викликається о 08.30 годині 01
лютого 2016 року до суду, кабінет № 14, 15, 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 його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4,
225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Бєляєву
Олену Володимирівну, 21.12.1980 року народження, як обвинува-
чену на 10.30 годину 02 лютого 2016 року по кримінальному про-
вадженню № 644/10913/15-к; №/п 1-кп/644/624/15 у відношенні
Бєляєвої Олени Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Місцезнаходження суду: м. Харків, просп. Орджонікідзе, 7, каб.
№ 16.

Голова суду Черняк В. Г.

Бондаренко Ірина Петрівна, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул.
Санаторна, 11, кв. 36, необхідно з’явитися 01 лютого 2016 р. о 10 год. 00
хв. до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5а,
зал № 209) для участі в судовому засіданні по цивільній справі за позов-
ною заявою Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк
Аваль» до Бондаренко Ірини Петрівни про стягнення заборгованої суми
за кредитним договором.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними у
справі матеріалами за вашої відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
своєї неявки.

Суддя Н. О. Кириченко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє відповідача Черненка Олега Олек-
сандровича, 29.12.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: Запо-
різька область, м. Мелітополь, в/ч А 3840, про те, що 01 лютого 2016 року о 09.00
годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду за адресою: м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Черненка Олега
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по справі Черненко Олег
Олександрович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи і у ви-
падку його неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя І. В. Урупа

Старовижівський районний суд Волинської області (Волинська
область, смт Стара Вижівка, вул. Польова, 2) викликає в судове за-
сідання Дудку Петра Михайловича, 13.07.1973 р.н., зареєстрованого:
с. Кримне, вул. 17-го Вересня, 34, Старовижівського р-ну, Волин-
ської області, як відповідача по справі за позовом МТСБУ про від-
шкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування, розгляд якої відбудеться 01.02.2016 р.
о 10 год. 00 хв.

У разі неможливості прибути в судове засідання на вказану дату
резервна дата розгляду справи о 10 год. 00 хв. 05.02.2016 р.

Голова суду Л. О. Кошелюк

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за
позовом Литовка Сергія Васильовича до Горлівської міської ради про
визнання права власності на спадкове майно в порядку спадкування.

Представник відповідача по справі Горлівської міської ради, що зна-
ходиться за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, 
б. 67, викликається о 09.00 годині 02 лютого 2016 року до суду для участі
у розгляді 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 його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу 2-а/219/11/2016 за адміністративним позовом Балдуха Олександра Сергійовича
до Управління Пенсійного фонду України в м. Харцизьк Донецької  області, третя особа: Головне управління
Пенсійного фонду України в Донецькій області, про визнання дій протиправними, стягнення суми заборго-
ваності.

Позивач у справі Балдуха Олександр Сергійович, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес,
вул. Садова 58, останнє місце проживання: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Благовєщенська, 22;

Відповідач Управління ПФУ в м. Харцизьк Донецької області;
Третя особа Головне УПФУ в Донецькій області викликаються на 05.02.2016 року о 10 годині 30 до суду,

каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-

повідач повинний повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність.
Суддя Тверський C. M.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення В. Колісника 
суддею Конституційного Суду України

Призначити КОЛІСНИКА Віктора Павловича суддею Конституційного
Суду України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 січня 2016 року
№ 22/2016

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення В. Мойсика 
суддею Конституційного Суду України

Призначити МОЙСИКА Володимира Романовича суддею Конституцій-
ного Суду України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 січня 2016 року
№23/2016

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 січня 2016 р. № 20-р
Київ

Про вилучення з обігу одиниць (частин) 
установленої кількості

Міністерству екології та природних ресурсів внести до Національного
електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
відомості про вилучення з обігу одиниць (частин) установленої кількості в
обсязі 1 999 434 250 тонн еквіваленту двоокису вуглецю.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Порядок погодження перерахування сум сплати єдиного
внеску при виплатах заробітної плати

У зв’язку з набранням чинності 1 січня 2016 року Закону України від 24
грудня 2015 року №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу Ук-
раїни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень у 2016 році» для платників, визначених
частиною першою статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року №2464
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування», єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування встановлено у розмірі 22 відсотки до бази нарахування. 

Відповідно змінюється частка єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, що контролюється банківськими устано-
вами. Тому до приведення норм Порядку прийняття банками на виконання

розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого на-
казом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. №453 до
вимог діючого законодавства, зобов’язано територіальні органи ДФС по-
годжувати сплату єдиного внеску, яка має становити 1/5 суми коштів для
виплати заробітної плати, зазначеної в розрахункових документах. 

Про сплату пені та штрафних санкцій платниками 
єдиного внеску

У зв’язку з набранням чинності 1 січня 2016 року Закону України від 24
грудня 2015 року №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалан-
сованості бюджетних надходжень у 2016 році» суми пені та штрафів, пе-
редбачених нормами Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом де-
сяти календарних днів після надходження відповідного рішення. 

Таким чином, термін сплати по рішеннях, винесених територіальним ор-
ганом ДФС до 31.12.15 включно, становитиме 10 робочих днів, винесених
з 01.01.2016 – 10 календарних днів. 

Про авансові внески фізичних осіб-підприємців 
У зв’язку з набранням чинності 1 січня 2016 року Закону України від 24

грудня 2015 року №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалан-
сованості бюджетних надходжень у 2016 році» авансовий платіж з податку
на доходи фізичних осіб за четвертий календарний квартал не розрахову-
ється та не сплачується. Таким чином, для фізичних осіб – підприємців під
час заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у додатку
Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб
та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» не ви-
никає обов’язку розрахунку квартальних авансових платежів по податку на
доходи фізичних осіб, тобто, платниками податків не заповнюється рядок
6 розділу ІІ додатку Ф4. 

 

№ лотів Найменування активу 
Початкова ціна 

продажу  
(з ПДВ), грн. 

Гаран-
тійний 
внесок                
(в т.ч. 

ПДВ), грн. 
1-69* Основні засоби: банкомати в кількості 69 одиниць* 2 123 795,04 212 379,50 

 
 
 
 

ДФС ІНФОРМУЄ
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реклама. оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» оголошує повторний аукціон з продажу 
активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», шляхом відступлення прав вимоги 

за кредитами іншим фінансовим установам, який проводиться на електронному торговельному 
майданчику Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»  

Лоти №№1-43 виставляються на другі торги зі знижкою 10%.
Місцезнаходження об’єктів продажу: 02100, м.Київ, бульв. Верховної Ради, 7, тел. (044) 200-01-32.
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв.  до 12 год. 00 хв. 11.02.2016 року.
У разі, якщо учасник відкритих торгів (аукціону) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення відкритих торгів (аукціону), час

проведення відкритих торгів (аукціону) продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визначено учасника відкритих торгів (аукціону),
що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 08.02.2016 о 17 год. 00 хв.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника відкритих

торгів (аукціону) та укладання договору про конфіденційність. 
Умови продажу:
Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи,

крім кредитних спілок).
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу

майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації», текст яких розміщений на веб-сайті Організатора від-
критих торгів (аукціону).

Переможець зобов’язаний підписати Договір про участь у відкритих торгах (аукціоні) та сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС» вина-
городу за проведення відкритих торгів (аукціону).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону (електронні торги) вносяться на поточний рахунок Товарної біржі «ПОЛО-

НЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711,  код ЄДРПОУ 39205429. 
Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги

за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону) зобов’язаний про-
вести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. 

Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зо-
бов’язань покладаються на покупця-переможця відкритих торгів (аукціону). 

Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ», н/р 32071418601 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській
області, код банку 321024, ідентифікаційний код 21574573.

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»: 01601, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4; тел.: (044) 223-40-27, графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Прийом заяв та реєстрація на участь в аукціоні (електронні торги) проводиться на веб–сайті Організатора: www.polonex.com.ua, 
починаючи з дня оприлюднення цього оголошення. 

 
№
№ 
ло-
тів 

Найменування активу 

Початкова 
ціна 

продажу, 
грн. 

(Без ПДВ) 

Гаран-
тійний 
внесок, 
грн. 

(Без ПДВ) 

1 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0175/07/06-А  
(забезп. – Авто Kia Magentis, 2007 р.в.) 

78 796,00 7 879,60 

2 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0023/08/6.10-А  
(забезп. – Авто Chevrolet Aveo, 2008 р.в.) 22 688,00 2 268,80 

3 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №166/08/26-Аnewv  
(забезп. – Авто Kia Sorento, 2008 р.в., порука ФО) 

84 636,00 8 463,60 

4 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №305/08/14-14-Аnewv  
(забезп. – Авто Dacia Logan, 2008 р.в., порука ФО) 

44 943,00 4 494,30 

5 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0484/07/12-AL7  
(забезп. – Авто Mitsubishi Pajero Wagon 2007 р.в.) 29 267,00 2 926,70 

6 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0428/08/12-AL7v  
(забезп. – Авто Toyota Corolla 2008 р.в.) 

59 730,00 5 973,00 

7 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0066/08/25-Anewv  
(забезп. – Авто Toyota RAV-4, 2008 р.в., порука фіз. осіб) 

49 176,00 4 917,60 

8 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0033/08/08-A  
(забезп. – Авто Mitsubishi Outlander 2008 р.в., порука ФО) 22 531,00 2 253,10 

9 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0241/08/03-Anewv  
(забезп. – Авто Mitsubishi Galant 2008 р.в.; порука ФО) 

61 743,00 6 174,30 

10 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0154/08/07-Anewv  
(забезп. – Авто ГАЗ 330202414 2008 р.в.) 

31 635,00 3 163,50 

11 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0182/08/07-ZNv  
(забезп. –2 кімн.кв-ра, ЗП заг.пл. 47.7 кв.м., м. Бердянск, бульвар Гайдара ) 

164 627,00 16 462,70 

12 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0158/05/05-N  
(забезп. – 3 кімн. кв-ра заг. пл. 63,1 кв.м., м. Кривий Ріг, вул. Каткова; порука ФО) 

13 482,00 1 348,20 

13 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0014/08/52-CL (забезп. – 4 кімн.  
кв-ра, ЗП 80,6 кв.м., м. Житомир, вул. Черняховського; порука фіз. осіб) 113 918,00 11 391,80 

14 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0004/07/23-CL  
(забезп. – 2 кімн. кв-ра, ЗП 51,9, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра) 

237 877,00 23 787,70 

15 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0207/08/20-CLNv  
(забезп. – 2 кімн. кв-ра, ЗП 49,2 кв.м., м. Вінниця, вул. Юності) 

238 301,00 23 830,10 

16 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0056/08/6.10-Anewv  
(забезп. – Авто Suzuki SX 4 2008 р.в.; порука ФО) 87 635,00 8 763,50 

17 
Права вимоги за кред. дог., укладеними із ФО №0296/07/26-А (забезп. – Chery A 15 
Amulet 2007 р.в.) та ФО №0351/08/26-Z (забезп. – зем. ділянка для буд-ва та обсл-ня 
житл. буд. заг. пл. 9.95 соток, м. Мукачево, вул. Бачинського) 

128 491,00 12 849,10 

18 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0074/08/26-Z  
(забезп. – Авто Peugeot 407 SR 2008 р.в.) 

93 176,00 9 317,60 

19 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ФО №0091/08/52-ENfvW (забезп. – 
нерухоме майно, 3 кімн. кв-ра, ЗП 64,65, м. Житомир, пр-кт Миру; порука фіз. осіб) 540 391,00 54 039,10 

20 
Права вимоги за кред.дог. укладеними із ФО № 248/07/14-AL7 (забезп. Авто MAZDA 
3 SDN AT 2007 р.в) та ФО №228/07/14-Z (забезп. домоволодіння (ЖП-23,6 м2., ЗП-
57,1 м2)  Ів-Фр. обл., Тисменицький р-н, с. Ганнусівка, вул. Л. Мартовича) 

189 524,00 18 952,40 

21 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0002/07/25-A  
(забезп. Авто Dacia Logan 2006 р.в.) 

52 881,00 5 288,10 

22 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0064/08/12-Z  
(забезп. Авто CHRYSLER 300C TOURING, 2006 р.в., порука ФО) 

179 590,00 17 959,00 

23 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0122/08/28-Z  
(забезп. Авто Nissan Micra 1.2 2007 р.в., порука ФО) 40 046,00 4 004,60 

24 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО №0036/07/20-AL7 (забезп. Авто Hyundai 
Tucson 2.0, 2007 р.в.) 

94 867,00 9 486,70 

25 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 227-/08/26-EZkvW (забезп. 2к кв,  
ЖП 37,4 кв.м., ЗП 74,1кв.м)  м. Тернопіль, вул. Білецька, порука ФО) 

524 554,00 52 455,40 

26 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0159/07/20-CL (забезп. 2-к кв (ЖП 
29,3 кв.м., ЗП 54,4 кв.м) Вінницька обл, с. Лука-Мелешківська, порука фіз. осіб) 696 423,00 69 642,30 

27 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0037/08/27/1-EZkvW  
(забезп. 2-к кв (ЖП 29.9 кв.м., ЗП 44.7 кв.м) м. Чернігів, вул. Доценка) 

113 587,00 11 358,70 

28 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0422/08/26-ZNv (забезп. 3к кв (ЖП 
57,10 кв.м.,ЗП 87,3 кв.м) Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, порука ФО) 368 444,00 36 844,40 

29 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0234/07/22-CL (забезп. 2-к кв (ЖП 
32,6 кв.м., ЗП 56,0 кв.м) м. Луцьк, вул. Федорова) 

193 017,00 19 301,70 

30 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0076/08/12-N (забезп. 3-к кв  
(ЖП 45,4 кв.м., ЗП 64,1 кв.м) м. Харків, просп. Московському, порука ФО) 

498 242,00 49 824,20 

31 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0144/08/19-Nv (забезп. 1-к кв (ЖП 
17,4 кв.м., ЗП 33,0 кв.м) Полтавської обл., м. Кременчук, вул. Павлова) 200 395,00 20 039,50 

32 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0098/08/23-EZkvW (забезп. 3-к кв 
(ЖП 39,4 кв.м., ЗП 69,5 кв.м) Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка) 

90 405,00 9 040,50 

33 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0129/05/12-А  
(забезп. Авто Suzuki Grand Vitara, 2005 р. в., порука ФО) 

104 823,00 10 482,30 

34 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0015/08/17-N (забезп. 2-к кв (ЖП 29.2 
кв.м., ЗП 50,0 кв.м)  м. Хмельницький, вул. П.Мирного, порука ФО) 145 400,00 14 540,00 

35 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0115/07/25-Z  
(забезп. 2к кв (ЖП 27,2 кв.м., ЗП 45,4 кв.м) м. Полтава, вул. Пролетарська) 

201 445,00 20 144,50 

36 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0080/07/19-N  
(забезп. 2-к кв (ЖП 28,5 кв.м., ЗП 43,93 кв.м) Полтавської обл.,  
м. Комсомольськ, вул. Космонавтів, порука ФО) 

233 192,00 23 319,20 

37 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0148/08/03-Nv (забезп. 3-к кв (ЖП 
29,2 кв.м., ЗП 45,3 кв.м) м. Дніпропетровськ, вул. Коробова) 280 982,00 28 098,20 

38 Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0176/08/17-KE (забезп. 3-к кв (ЖП 
35,8 кв.м., ЗП 50,3 кв.м)  Сумська обл., Ямпільський р-н, м. Дружба, пров. Крупської) 

268 206,00 26 820,60 

39 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 304/08/26-EZkvW (забезп 2к кв (ЖП 
25,7 кв.м., ЗП 42,7 кв.м), м. Тернопіль, вул. Протасевича) 

256 932,00 25 693,20 

40 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0228/08/03-Nv (забезп. житловий буд. 
(ЖП 40,2 кв.м., ЗП 77,0 кв.м), м. Нікополь, пров. Береговий, порука ФО) 412 257,00 41 225,70 

41 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО №0241/07/20-CL  
(забезп житловий буд.(ЖП 28,6 кв.м., ЗП 46,2 кв.м) та зем. ділянка заг. пл. 0,0521 
га, м. Вінниця, пров. Волочаївський, порука ФО) 

230 988,00 23 098,80 

42 
Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 0067/07/26-Z  
(забезп. житловий буд. (ЖП 19,52 кв.м., ЗП 46,13 кв.м)  
Закарпатська обл., м. Тячів , вул. Севастопільська) 

252 262,00 25 226,20 

43 

Право вимоги за кред.дог. укладеним із ФО № 234/07/02-КЕ  
(забезп житловий буд (ЗП 46,13  кв.м) м. Миколаїв, смт Тернівка, 
вул. Іванова, порука фіз.осіб; інше рухоме майно  
(морозильний ларь СТ 9010 (ХМ)) 

129 712,00 12 971,20 

 

Дубровицьким районним судом Рівненської області
18 грудня 2015 року розглянуто цивільну справу 
№ 560/1369/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Чернець-
кого Івана Івановича про стягнення заборгованості.

Даним рішенням позов Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» було задово-
лено в повному обсязі. З повним текстом рішення
відповідач Чернецький Іван Іванович може ознайоми-
тися, звернувшись до канцелярії Дубровицького район-
ного суду, за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська,
22 Рівненської області.

Суддя Отупор К. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом  ПАТ «БМ Банк» до Растригіна Костянтина
Сергійовича про стягнення заборгованості. Відповідач
по справі Растригін Костянтин Сергійович (востаннє був
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна,
19/30) викликається на 01 лютого 2016 р. о 09 год. 00
хв. до Селидівського міського суду Донецької області,
каб. № 7 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 249/5563/13-ц за заявою Публічного акціонерного то-
вариства «Банк «Фінанси та Кредит» про відновлення
втраченого провадження. Судовий розгляд справи при-
значено на 05 лютого 2016 року о 13 год. 00 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає: Орищину Ольгу Іванівну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Прушинського В. Т. за позовом ПАТ
«Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»
Північний РЕМ до Прушинського Василя Трофимо-
вича про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 11.02.2016 р. о 10 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки
Прушинського В. Т. судове засідання буде проведене
у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Втрачений судновий білет

на судно УДЖ-0506 

(власник Флягін 

Сергій Геннадійович) 

вважати недійсним.

Втрачені документи на човен 
моделі «Tracker Tundra 21WT» 

з назвою «Круиз», видані на ім’я
Конюхова Юрія Максимовича, 

а саме Свідоцтво про право 
плавання під державним 

прапором України, 
вважати недійсним.

Втрачений кваліфікаційний 

сертифікат інженера 

проектувальника Захаренка 

Сергія Івановича АР № 007197, 

реєстраційний номер 6340, 

виданий 12.04.2013 р., 

вважається недійсним.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до:

— Гержеван Оксани Володимирівни, про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Гержеван Оксана Володи-
мирівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Першотравенська, буд. 33, кв. 32, викли-
кається на 05 лютого 2016 року на 08 годину 00 хвилин до
суду, для участі у розгляді справи по суті.

— Левицького Едуарда Леонідовича, про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Левицький Едуард Леоні-
дович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
Слов’янський р-н, смт Черкаське, вул. Чапаєва, буд. 77, ви-
кликається на 05 лютого 2016 року на 08 годину 10 хвилин
до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Ни-
китюка Олексія Анатолійовича, 07.04.1977 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Пів-
денно-Кільцева, 9-А/32, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до Никитюка
Олексія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09-00 год. 08 лютого
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4,
кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати за-
перечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і
у випадку його неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

У разі Вашої неявки в  судове засідання, справу буде роз-
глянуто у Вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Антоненка Ігоря Володимировича, який проживає за
адресою: вул. Артема, 13, м. Амвросіївка, Донецька об-
ласть, 87302, у судове засідання по цивільній справі
№323/3675/15-ц (2/323/90/16) за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «БМ Банк» до Антоненка Ігоря
Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10-00 годині 02 лю-
того 2016 року у приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, під
головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни,
кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі
вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду, справу може бути
розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі cт. 169 ЦПК України.

В порядку ч. 1 ст. 39 КАС України Прилуцький міськра -
йонний суд Чернігівської області повідомляє, що судове за-
сідання за адміністративним позовом Управління праці та
соціального захисту населення Прилуцької міської ради до
Барташ Марини Павлівни про стягнення надміру виплачених
коштів призначено на 05 лютого 2016 року на 12 годину 00
хвилин та буде проведено в приміщенні суду за адресою:
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Котляревського, 62,
2 поверх, кабінет № 10, під головуванням судді Ільченко О. I.
Для участі у справі в якості відповідача викликається Барташ
Марина Павлівна, 07.06.1971 р.н., останнє місце проживання:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Червоноармійська, 80/17.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у
даній справі, вона вважається повідомленою про день, час
та місце її розгляду. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача на розгляд справи, за умови відсутності пові-
домлень про причини його неявки, справа буде розглянута
в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська по-
відомляє Селенкова Сергія Ігоровича та ТОВ «Тор-
гова Група «Лідер Плюс» про те, що під
головуванням судді Ткаченко Н.В. 24.02.2016 р. об
11 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до Селен-
кова С. І. (третя особа: ТОВ «Торгова група «Лідер
Плюс») про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Селенкову С. І. та представнику ТОВ «ТГ«Лідер
Плюс» необхідно з’явитися в Жовтневий районний
суд м. Дніпропетровська, вул. Паторжинського, буд.
18-А, каб. 17 особисто, або направити свого пред-
ставника з належно оформленим дорученням. До-
датково роз’яснюємо, що у разі неявки Селенкова С.
І. та представника ТОВ «ТГ «Лідер Плюс», або неявки
їх представників, справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача та третьої особи.

Суддя Н. В. Ткаченко

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Антонюка Анатолія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості відбудеться 09.02.2016 р. 
о 09:30 год. в приміщенні Гайсинського районного
суду Вінницької області, за адресою: м. Гайсин, вул.
Соборна (К.Маркса), 47 Вінницької області.

У випадку неявки в судове засідання відповідача
Антонюка Анатолія Вікторовича, який народився
26.12.1967 р. в м. Новоросійськ Краснодарського
краю, останнє відоме місце проживання якого було
за адресою: м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 109 В, кв.
44 Вінницької області, без поважних причин, справу
може бути розглянуто без нього.

Суддя Кравець В. І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по-
відомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за по-
зовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними догово-
рами, а саме:

— 08.09.2015 року у справі №185/5741/15-ц за позовом до Косо-
гора Максима Миколайовича;

— 07.09.2015 року у справі №185/5349/15-ц за позовом до Кова-
ленка Сергія Миколайовича;

— 07.09.2015 року у справі №185/5166/15-ц за позовом до Спє-
вакова Михайла Васильовича;

— 08.09.2015 року у справі №185/6633/15-ц за позовом до Ло-
пушанського Олександра Васильовича;

— 07.09.2015 року у справі №185/5418/15-ц за позовом до Ан-
друха Сергія Олександровича;

— 08.09.2015 року у справі №185/5152/15-ц за позовом до Чер-
джиєвої Ольги Іванівни.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст.228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив,

за письмового заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рі-
шення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його
копії. Після опублікування оголошення в пресі, відповідачі вважа-
ються повідомленими про винесення заочних рішень по справах. 

Суддя У. М. Болдирєва

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Троян С. К. та
Троян Ю. В., про позбавлення батьківських прав, встанов-
лення опіки над малолітньою дитиною та призначення опі-
куна.

Відповідачі:
Євдокимова Катерина Андріївна, останнє місце реєстрації:

86065, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. К.Маркса, буд.4, кв.82;
Євдокимов Микола Миколайович, останнє місце реєстра-

ції: 86065, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Молодіжна, буд.
19, кв.21, викликаються на 08 лютого 2016 року на 10:00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, каб. № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.
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Сєвєродонецьким міським судом Луганської області викликається до суду:
- Косогор Галина Олександрівна (останнє відоме місце проживання: 93400, Лу-

ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 15, кв. 1) на 09 годину 00
хвилин 15.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9286/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Овчар Світлана Іванівна (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, смт. Вороново, пров. Пісчаний, буд. 17) на 09 годину 30
хвилин 15.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9072/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Добровольська Юлія Валеріївна (останнє відоме місце проживання: 93401,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 13, кв. 27) на 16 годину 00
хвилин 15.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9260/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Сисоєв Руслан Миколайович (останнє відоме місце проживання: 93401, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 13, кв. 27) на 16 годину 30 хви-
лин 15.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9332/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Бахтін Євген Юрійович (останнє відоме місце проживання: 93414, Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 15 б) на 16 годину 00 хвилин 16.02.2016
р. для участі у розгляді справи № 428/9078/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Тімохін Тимур Володимирович (останнє відоме місце проживання: 93404, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Агафонова, буд. 5, кв. 9) на 16 годину 00 хви-
лин 23.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/7757/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Базарова Тетяна Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 93400,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд.33, кв.24) на 16 годину 30
хвилин 23.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9264/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Розвалов Віталій Сергійович (останнє відоме місце проживання: 93409, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Танкістів, буд. 1, кв. 49) на 08 годину 30 хви-
лин 24.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9069/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Наумов Валерій Ігорович (останнє відоме місце проживання: 93404, Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, буд. 38, кв. 36) на 16 годину 30 хви-
лин 24.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/8394/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Перекрест Сергій Михайлович (останнє відоме місце проживання: 93400, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд. 52, кв. 52) на 09 годину 00
хвилин 25.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9082/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Фідючок Максим Сергійович (останнє відоме місце проживання: 93491, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Червона, буд. 2) на 16 годину 00 хвилин
25.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9926/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Удоденко Світлана Іванівна (останнє відоме місце проживання: 93406, Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 24. кв. 50) на 16 годину 30
хвилин 25.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 428/9913/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скочій Г. Д.

Новомиргородський районний суд Кі-
ровоградської області викликає Васі-
льєва Миколу Вікторовича в судове
засідання у якості відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Васільєва Миколи Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Васільєва
Миколу Вікторовича, що справа призна-
чена до розгляду на 02 лютого 2016
року о 08 годині 00 хвилин в приміщенні
Новомиргородського районного суду 
Кіровоградської області за адресою: 
м. Новомиргород Кіровоградської об-
ласті, вул. Леніна, 157.

У разі неявки відповідача в судове за-
сідання та неповідомлення про причини
неявки, суд розглядатиме справу за
його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О. В. Лещенко

Суворовський районний суд м. Одеси, по
цивільній справі за позовною заявою Саєнка
Платона Сергійовича до Федьків Олександри
Олександрівни, Костюченко Алли Володими-
рівни, Гордієнка Олександра Володимировича,
третя особа — Одеська товарна біржа, про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним, ви-
кликає Федьків Олександру Олександрівну,
Гордієнка Олександра Володимировича, як
відповідачів у судове засідання, що відбу-
деться 11 лютого 2016 року о 10.30 годині у
приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси, у залі судових засідань №14, розташо-
ваного по вулиці Чорноморського Козацтва,
68, на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповіда-
чів в призначений час, справа буде розглянута
у їх відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання в якості відповідача Баннікова Анатолія
Вікторовича по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Баннікова Анатолія
Вікторовича та Капітонової Тетяни Костянтинівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 40 хв. 10 лютого
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними у
справі доказами.

Суддя Г. С. Шевченко

02.02.2016 року об 11 годині у приміщенні Ново-
айдарського районного суду Луганської області буде
слухатись цивільна справа №419/2228/15-ц,
№2/419/558/2015 за позовом Новоайдарської 
районної державної адміністрації в інтересах мало-
літнього Павловського Володимира Сергійовича до
Павловської Олени Володимирівни, третя особа
Щастинська обласна загальноосвітня санаторна
школа-інтернат про позбавлення батьківських прав.

Суддя Л. Д. Добривечір

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів
Палаш Володимира Анатолійовича та Палаш Аліну
Юріївну (91000, м. Луганськ, вул. Краснознаменна,
б.110) по цивільній справі №409/25/16-ц за позовом
ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення кредитної забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 03.02.2016 року (ре-
зервна дата 08.02.2016 р.) о 9-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/3319/15-ц за заявою Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Гапонова Ярослава Миколайовича
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 10.02.2016 року о 13:00
год. (резервна дата 17.02.2016 р. о 13:00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається Гапонов Ярослав Миколайович, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграду, буд.
16, кв. 107.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
04.02.2016 року о 09 год. 30 хв. відповідача Рудіну
Ірину Володимирівну по справі за позовом Пугач
Олександри Федорівни до Рудіної Ірини Володими-
рівни про визнання нікчемним договору купівлі-про-
дажу.

Відповідач викликається у судове засідань, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М. А.

22.02.2016 року о 10 год. 00 хв., в приміщенні Козятин-
ського міськрайонного суду (вул. Грушевського, 64, м. Ко-
зятин, Вінницька область) відбудеться розгляд справи за
позовом Бикової Тетяни Анатоліївни до Бикова Олександра
Володимировича про розірвання шлюбу між подружжям.

Суд викликає як відповідача Бикова Олександра Володи-
мировича (останнє місце проживання: с. Дубові Махаринці
Козятинського району Вінницької обл., вул. Ковбасіївка, 3).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
випадку його неявки справа може бути розглянута у його
відсутність. 

Суддя Крейдін О. О.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає у судове засідання Волошину Манану Оле-
гівну, 16.08.1985 р. н., як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний Банк «Приват Банк» до Волошиної
Манани Олегівни про стягнення заборгованості, роз-
гляд якої відбудеться 15 лютого 2016 року о 10.00
годині в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка
Сумської області, вул. Жовтнева, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

10.02.2016 p. о 09 год. 45 хв. відбудеться судове
засідання у цивільній справі за позовом Мушенко
Ігоря Васильовича до Мушенко Оксани Миколаївни
про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається Мушенко Оксана
Миколаївна, останнє відоме місце проживання: 
вул. Зарічна, 80, м. Вінниця.

Явка Мушенко Оксани Миколаївни є обов’язко-
вою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Він-
ниця, вул. Грушевського, 17, каб. №5.

Суддя С. А. Федчишен

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Греся Олександра Валерійо-
вича до Корнієвського Сергія Васильовича про
стягнення суми боргу. Відповідач у справі Корнієвський
Сергій Васильович, 10.03.1970 р. н., зареєстрований: 
м. Київ, вул. М. Гречка, буд. 8-В, кв. 32, викликається до
суду на 02 лютого 2016 р. об 11.00 год., каб. № 9, в при-
міщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. М. Ларіонова

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
викликає Пугач Олександра Васильовича, 08.08.1983 року
народження, місце реєстрації: м. Жмеринка, вул. Глінка,
8, Вінницької області, в судове засідання як відповідача у
цивільній справі №130/3219/15-ц, №2/130/78/2016 за по-
зовом Журжа Олександра Петровича до Пугач Олексан-
дра Васильовича про стягнення боргу, яке відбудеться о
08 год. 30 хв. 12.02.2016 року за адресою: Вінницька об-
ласть, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі
доказами. Про причини неявки повідомити суд.

Суддя В. П. Камінський 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Усманову Оксану Сергіївну,
17.12.1982 року народження, остання адреса реєс-
трації: м. Маріуполь, вул. Лепсе, буд. 3, кв. 2, як від-
повідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, розгляд якої відбудеться
03.02.2016 р. о 08-20 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Н. В. Хараджа

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає:

Цивільну справу № 2/243/525/2016 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шевченко Ірини Іванівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Шевченко Ірини Іванівни: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Малинича, буд. 46, кв. 302. Відпо-
відач Шевченко І. І. викликається до суду на 08 лютого 2016
року на 14 год. 30 хв., для участі у розгляді 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 роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Ільяшевич

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/9107/15-ц за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Головіної Світлани
Іванівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 16.02.2016 р. о 16 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел.
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Головіну Світлану Іванівну в якості від-
повідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 11.02.2016 р. о 09-30 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Войтке-
вича Олександра Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

Просимо відповідача Войткевича Олександра Ана-
толійовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання 12 лютого 2016 р. о 09.00 го-
дині (резервна дата 18 лютого 2016р. о 14.30 годині), за
адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. По-
штова, буд. 6, як відповідача Загоруйка Петра Івановича
по цивільній справі № 326/2087/15-цр (провадження №
2/326/31/2016) за позовом Лебедєвої Людмили Анато-
ліївни до нього про визнання житлового будинку осо-
бистою приватною власністю.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Р. Л. Булашев

Гребінківський районний суд Полтавської області викли-
кає Кобу Людмилу Володимирівну, 14.06.1979 року народ-
ження, як відповідача (останнє відоме місце проживання:
пров. Пролетарський, 2, с. Майорщина Гребінківського
району Полтавської області) у справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться «22» лютого 2016 року об
11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Гребінка, вул. 50-річчя Жовтня, 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Я. В. Татіщева

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.02.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 

відповідно до постанови НКРЕКП № 39 від 25.01.2016 р. 
для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження

відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження
КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)

Довідково:

Групи споживачів
Плата 1 кВт-год  спожитої електричної енергії 

коп за 1 кВт год
(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів, крім населення і населених пунктів 1 клас 2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей 124,22 158,94

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені  

для населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914-IV «Про міський електричний транспорт»). 

(2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0306

Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії, 
грн/МВтг (без ПДВ)

1 147,14

Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію, 
грн/МВтг (без ПДВ) 1 178,08

Постанова НКРЕКП від 25.01.2016    
№ 38

Розрахунок згідно з постановою 
НКРЕ України  від 22.01.2001 №47    

(iз змінами)

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат 
електроенергії                      Постанова НКРЕКП від 18.06.2015    

№ 1784(1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0133

(2 група споживачів), грн/МВтг 6,95

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії
встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)

Постанова НКРЕ України                    
від 22.12.2015 р.  № 3017                            

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 11,35

 (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 59,66

Тариф на постачання електричної енергiї

(1 група споживачів), грн/МВтг 1,39

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» регіональна філія  
«Південна залізниця» інформує

про введення з 01.02.2016 року нових роздрібних тарифів на електроенергію згідно Постанови НКРЕ
України від  25.01.2016  р.  № 39 з врахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході 

до формування єдиних роздрібних тарифів, без урахування податку на додану вартість
Роздрібні тарифи для категорії споживачів на території розташування Публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця» регіональної філії  «Південна залізниця», крім населення 
та населених пунктів, з напругою живлення становлять:

 

Групи споживачів 
Тариф коп. за 1 кВт/год, 

без ПДВ 
Групи споживачів 

Тариф коп. за 1 кВт/год, 
без ПДВ 

 1 клас 2 клас  1 клас 2 клас 
Промислові та прирівняні до них споживачі  
з приєднаною потужністю 750 кВа і більше 124,22 158,94 

Непромислові 
споживачі 124,22 158,94 

Промислові та прирівняні до них споживачі  
з приєднаною потужністю до 750 кВа 124,22 158,94 

Виробничі с\г 
споживачі 124,22 158,94 

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі коефіцієнти: 3-х зонний тариф – Постанова НКРЕ  
від 22.01.2015 р. № 37 нічний період – 0,25; напівпіковий період – 1,02; піковий період – 1,8. 
2-х зонний тариф – Постанова НКРЕ від 09.12.2014 р. № 752 нічний період – 0,35; денний – 1,8. 

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії 
за регульованим тарифом на підставі таких даних: 

Прогнозована оптова ринкова ціна на розрахунковий період, грн./МВт·год  1178,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Постанова НКРЕ № 38  від 25.01.16                      

Коефіцієнт нормативних технологічних втрат (1 клас напруги 35-110 кВ), % 3,82 Постанова НКРЕ №805 від 19.03.15 

Коефіцієнт нормативних технологічних втрат (2 клас напруги 0,4-10 кВ), % 8,31 Постанова НКРЕ №805  від 19.03.15 

Тариф на передачу електроенергії (1 клас напруги 35-110 кВ), грн./МВт·год  51,61 Постанова НКРЕ № 3064  від 24.12.15 

Тариф на передачу електроенергії (2 клас напруги 0,4-10 кВ), грн./МВт·год 198,26 Постанова НКРЕ № 3064  від 24.12.15 

Тариф на постачання 1 група (грн./МВт·год) 9,46 Постанова НКРЕ № 3064  від 24.12.15 

Тариф на постачання 2 група (грн./МВт·год) 47,32 Постанова НКРЕ № 3064  від 24.12.15 
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 СІЧНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +1    +6
Кіровоградська -2     +3      +1    +6
Полтавська -2     +3        0    +5
Дніпропетровська -2     +3      +1    +6
Одеська -1     +4      +2    +7
Миколаївська -1     +4      +2    +7
Херсонська -1     +4      +2    +7
Запорізька -1     +4      +1    +6
Харківська -2     +3      +1    +6
Донецька -1     +4      +1    +6
Луганська -1     +4      +1    +6
Крим +2     +7      +5  +10
Київ -1     +1      +3    +5

Годинник 
Судного дня: 
за три хвилини північ

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

АРМАГЕДДОНУ НЕ БУДЕ, АЛЕ... Символічний годинник,
який вказує на загрозу знищення планети людством, залишив-
ся на позиції 23:57. Три хвилини до півночі Годинник Судного
дня показував і торік. 

У свіжому числі чиказького «Бюлетеня вчених-атомників»,
автора проекту Годинника Судного дня, у вівторок, 26 січня, за-
свідчено, що рівень ядерної загрози та кліматичних змін за рік
майже не змінився. Через це до умовного Армагеддону — пів-
ночі, як і в 2015 році, залишилося три хвилини. Вчені  відзнача-
ють як позитивні досягнення угоду щодо ядерної програми Іра-
ну та угоду щодо зменшення викидів парникових газів, яку під-
писали торік у  Парижі майже 200 країн. Вони  називають серед
ризиків глобальне потепління, тероризм, ядерну напругу між
Росією та США, загрози з боку Північної Кореї, суперечку Па-
кистану та Індії, а також кіберзлочинність. 

Як відомо, щороку новий час на Годиннику Судного дня
встановлює група науковців та інтелектуалів, зокрема 16 но-
белівських лауреатів. Проект започаткували у 1947 році, від-
тоді він сягав піку дві хвилини до півночі у 1953-му, коли СРСР
і США випробовували термоядерні бомби. Мінімум — 17 хви-
лин до опівночі — встановлено 1991-го. Три хвилини до опів-
ночі годинник востаннє показував у 1983 році, у розпал холод-
ної війни.

Фізики-ядерники залишили час на так званому Годиннику
Судного дня незмінним, бо, на їхню думку, напруженість у світі
не змінилася навіть після підписання угоди про ядерну програ-
му Ірану. «Він залишився на найближчій позиції за останні 20
років», — цитує Франц-Прес Рейчел Бронсон виконавчого ди-
ректора видання.  

Годинник Судного дня — визнаний індикатор світової враз-
ливості до катастрофи, під якою мають на увазі ядерну війну,
що може знищити світ. Тому виступаючи у Стенфордському уні-
верситеті на оприлюдненні думки науковців, колишній міністр
оборони США Вільям Перрі висловив стурбованість із приводу
риторики з Росії щодо використання ядерної зброї й заявив, що
загроза ядерної катастрофи сьогодні більша, ніж під час холод-
ної війни. А колишній держсекретар США Джордж Шульц зазна-
чив:  Сполучені Штати мають залучити Росію і Китай, щоб за-
побігти ескалації напруженості до рівня катастрофи. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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ВОЇНИ ЛІТЕРАТУРИ. Літературна премія «Воїн світла» за-
снована Національною спілкою письменників України та опо-
зиційною Спілкою білоруських письменників. Премією відзна-
чається краща прозова книжка року, видана білоруською та
українською мовами, у якій зображено благородного, актив-
ного, сильного героя, що відстоює свободу, справедливість та
загальнолюдські ідеали. За рішенням журі, цього року премію
вручили українському письменникові  Богдану Жолдаку (на
фото — праворуч) за книжку «Укри» про російсько-українську

війну на Донбасі та білорусові Анатолію Боровському за книж-
ку «Волею обраний» про національно-визвольну боротьбу бі-
лоруського народу 1863—1864 років проти Російської імперії
під проводом Кастуся Калиновського. Церемонія відбулася в
українській столиці на вулиці Грушевського біля пам’ятника
героєві Небесної сотні Михайлові Жизневському. 26 січня
2016 року йому виповнилося б 28 років, однак куля снайпера,
яка влучила в серце,  обірвала молоде життя 22 січня два ро-
ки тому…

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЮЄМОСЬ. Трам-
вайно-тролейбусний парк
більшості українських міст, де
є електротранспорт, потребує
нових машин. Не є винятком і
Харків, де заміни потребує чи
не більшість рухомого складу
трамвайних депо. Міська вла-
да, за словами заступника мі-
ського голови з питань ін-
фраструктури Харкова Євге-
на Водовозова, добре розу-
міє цю проблему і докладає

зусиль до залучення інвести-
цій. Проте, доки потрібні кош-
ти на придбання нових трам-
ваїв з’являться в бюджеті,
харків’яни не збираються си-
діти склавши руки, отож ак-
тивно й системно взялися за
ремонт старих вагонів. 

Десять трамваїв, які були
реставровані торік, вже кур-
сують вулицями Харкова, а
буквально в останні дні 2015
року закінчився ремонт ос-
танніх з цих трамваїв, і в но-
вому році вони вийшли на
маршрути.

«Різниця в ціні за ремонт і
при придбанні нового трам-
вая дуже велика: 50 відре-
монтованих вагонів коштують
як два нових. Один новий
трамвай коштує мільйон єв-
ро. А зараз у Харкові капре-
монту потребують 200 трам-
ваїв. Крім того, нові трамваї
диктують і свої умови: для
них треба переробляти ін-
фраструктуру. Ми до цього
йдемо. Зокрема проводимо
заміну трамвайних колій», —
повідомив  Євген Водовозов
на брифінгу і додав: у 2016

році місто планує виконати
капітальний ремонт ще 50
трамваїв.

А директор департаменту
інфраструктури міста Сергій
Дульфан наголосив, що ре-
монт трамваїв включає в се-
бе повне відновлення не тіль-
ки салону, а й агрегатної
складової — двигуна, коліс і
гальмівної системи. До того ж
завдяки ремонту знижується
енергоспоживання — відре-
монтований транспорт витра-
чає електроенергії на 10—15
відсотків менше.

Старий трамвай колії не зіпсує

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

СИТУАЦІЯ. У Краматор-
ську Донецької області пра-
воохоронці проводять кримі-
нальне провадження за фак-
том службової недбалості, яка
стала причиною захворювань
на грип та ГРВІ, що у свою
чергу призвели до важких на-
слідків. Зокрема місцева про-
куратура перевіряє випадки
неналежного виконання служ-
бових обов’язків посадовими
особами виконкому Крама-
торської міської ради. «Вста-

новлено, що на порушення ви-
мог чинного законодавства ор-
ганами місцевого самовряду-
вання м. Краматорська не за-
безпечено належну координа-
цію діяльності служб та уста-
нов міста з питань боротьби із
грипом та надання лікувально-
профілактичної допомоги на-
селенню у передепідемічний та
епідемічний періоди. Крім того,
не забезпечено закупівлю для
лікувальних закладів медич-
них препаратів і обладнання
для подолання інфекційних за-
хворювань», — уточнили в мі-
ській прокуратурі.

Подібна реакція невипад-
кова, оскільки нехлюйське
виконання посадовцями сво-
їх прямих службових обов’яз-
ків, на жаль, призвело до іс-
тотного поширення захворю-
вання та загибелі людей.
Зокрема у тимчасовому адмі-
ністративному центрі Донеч-
чини, де зараз зосереджено
переважну більшість облас-
них органів влади, виникла
дуже важка ситуація щодо
захворювання. На середину
січня у стаціонарних відділен-
нях лікарень міста, де пере-
вищено епідеміологічний по-

ріг, із діагнозом «пневмонія»,
що є ускладненням грипу, пе-
ребували 236 хворих, з яких
26 — у важкому стані, а кіль-
кість померлих була найбіль-
шою в області.

Відомості про вчинення
кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.2 
ст. 367 КК України (службова
недбалість) внесено до Єди-
ного реєстру досудових роз-
слідувань. Розслідування три -
ває, а санкція статті передба-
чає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від 2
до 5 років.

На додачу ще й вірус недбалості


