
 ЦІНА ДОГОВІРНА субота, 20 СЕРПня 2016 РОКУ  №157 (5777)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 19 серпня 2016 року
USD 2517.0910 EUR 2849.5987 RUB 3.9609 / AU 339819.87 AG 4978.81 PT 279145.39 PD 175692.95

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

Міністр юстиції про систему субсидій, завдяки якій 
питання про несплату комунальних послуг 
і вилучення житла стане неактуальним  

4 8

Обленерго викликають 
зацікавленість 

ПРИВАТИЗАЦІЯ. Голова Фонду державного майна України 
Ігор Білоус повідомив про наявність восьми потенційних покупців 
державних пакетів акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаїв
обленерго», «Харківобленерго», «Тернопільобленерго», «Запо
ріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго», зазначивши, що з ни
ми вже підписано договори конфіденційності. Таку інформацію 
він оприлюднив на брифінгу, небезпідставно припустивши, що 
це не остаточна кількість потенційних претендентів.

Шість із восьми зацікавлених сторін є іноземними інвесто
рами, повідомляє УНІАН. «Зацікавленість буде більшою, якщо 
наші депутати проголосують закони про ринок електроенер
гії, про Національну комісію, яка здійснює регулювання у сфері 
енергетики і комунальних послуг», — вважає фахівець.

Приватизація обленерго розпочнеться восени поточного року: 
жовтень, листопад і грудень — трьома групами по дві компанії. У 
першій групі будуть держпакети «Тернопільобленерго» і «Хмель
ницькобленерго», у другій — «Харківобленерго» і «Миколаївобл
енерго», у третій — «Запоріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго».
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО ПЕТРЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

142
опорні школи вже створено 

в областях України задля поліпшення 
доступу до якісної освіти 

дітям із сільської місцевості

«Ніхто не буде 

позбавляти українців 

власності через несплату 

комунальних тарифів. 

Це черговий міф».

Де живуть 
розумники 

МЕДИЦИНА

На допомогу попаснянській 
лікарні, де бракує фахівців, 
прийшли лікарі-добровольці 
з мобільного шпиталю 
імені М. Пирогова

У Дніпрі цьогоріч 
ще не надано 
жодної копійки 
на придбання 
нової літератури

КУЛЬТУРА

ЗНО-2016. Найкраще українську мову знають 
випускники шкіл столиці й Львівщини, надолужувати 
державну потрібно на Закарпатті й Буковині 

35
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оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого 
газу для потреб населення №22(195)-2 на базі Прат "УМвБ"

30.08.2016 р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна
біржа" відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №22(195)-2,
який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

ПовІСтКа ПРо вИКлИК

Гр-н Толстих Михайло Сергійович, що прожи-

ває за адресою:Донецька область, м. Іловайськ,

вул. Театральна, буд. 1, кв.8, відповідно до

вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 25

серпня 2016 року о 10 год. в каб. № 131 до про-

курора Головної військової прокуратури Гене-

ральної прокуратури України, для участі у

проведенні процесуальних дій у кримінальному

провадженні № 42016000000001674.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спе-
ціалізований аукціон № 22(195)-1 з продажу скрапленого газу для

потреб населення. 
Аукціон відбудеться 30 серпня 2016 року о 12:00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ
4047-2001) загальним обсягом 1 338,000 т, ресурс вересня 2016 р. Ви-
робництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:
Позиція № 1: 53 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 1 113 т, транспор-
тування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для
комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинка-
газвидобування»: Позиція № 2: 9 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг –
225 т, транспортування залізницею.  Стартова ціна за 1 тонну – 7 389,88
грн., в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укла-
дають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого
газу  здійснюється у вересні 2016 року на умовах EXW франко-завод.
Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та
транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні спла-
чують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу за-
купівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь
в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтвер-
джує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповнова-
жену особу покупця та його повноваження. Прийом документів
проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчу-
ється 29 серпня 2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) №
26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄД-
РПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні
укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні до-
кументи згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих
аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову
інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська
енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044)
591-11-77, 234-79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім свят-
кових та вихідних днів.

Старовижівський районний суд Волинської
області (Волинська область, смт Стара Вижівка,
вул. Польова, 2) викликає в судове засідання
Шевчука Василя Павловича, 01.01.1989 р.н.,
жит. с. Верба, вул. Шкільна, 8 Дубнівського р-ну
Рівненської області, як відповідача по справі за
позовом Шевчук Аліни Миколаївни про позбав-
лення батьківських прав, розгляд якої відбу-
деться 23.08.2016 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. 25.08.2016 р.

Голова суду Л. О. Кошелюк 

Свирид Ніна Василівна, 21.07.1962 р. н., останнє відоме місце
проживання якої: Донецька обл., м. Зугрес, вул. 60 років Жов-
тня, 9А/31, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3052/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Свирид Ніни Василівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.08.2016 року о 14:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Втрачений довірителем
примірник Договору про
участь у ФФБ №69185 від
23.01.2015 р. та Договору про
уступку майнових прав №69185
від  23.01.2015 р., укладених
між ПАТ АКБ «Аркада» та Ка-
льяновою Крістіною Геннадіїв-
ною, 

вважати недійсними.

Втрачений довірителем
примірник Договору про
участь у ФФБ №76215 від
12.07.2016 р. та Договору про
уступку майнових прав
№76215 від 12.07.2016 р., ук-
ладених між ПАТ АКБ «Ар-
када» та Литовченко Вітою
Миколаївною,   

вважати недійсними.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Кутиш Оксани Олександрівни до
Кутиш Олександра Володимировича, третя особа Орган опіки та піклування Слов’янської мі-
ської ради Донецької області про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Кутиш Олександр Володимирович (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Банківська (Ю. Комунарів), будинок 71, квартира 89)
повторно викликається на 25 серпня 2016 року на 08 годин 30 хвилин до судді Кривошеєва
Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Д. А. Кривошеєв

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу         

((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн       

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 25 6 6 158,23 7 389,88 184 747,00 150 1 108 482,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва вересень 2016р. Термін 
відвантаження  вересень 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 15 6 158,23 7 389,88 147 797,60 300 2 216 964,00

автотранспортом: EXW  -  
Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 

2010) виробництва вересень 2016р. 
Термін відвантаження  вересень 

2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 14 6 158,23 7 389,88 147 797,60 280 2 069 166,40

автотранспортом:EXW  -  Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 
2010). виробництва вересень 2016р. 
Термін відвантаження  вересень 

2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 18 6 158,23 7 389,88 147 797,60 360 2 660 356,80

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). виробництва 
вересень 2016р. Термін 

відвантаження  вересень 2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). виробництва 

вересень 2016р. Термін 
відвантаження  вересень 2016р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в 
Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна 
біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 29.08.2016 р. за адресою:        

м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010).       
Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
1 170
8 646 159,60

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 503
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності, пов’язаної 
з розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв’язку 
та інших технічних засобів негласного 

отримання інформації, що підлягає 
ліцензуванню, і визначається періодичність
проведення планових заходів державного

нагляду (контролю) Службою безпеки 
Відповідно до статті 5 Закону України «Про  основні  засади державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів Ук-
раїни ПоСтановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провад-
ження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням,
постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що
підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 15 грудня 2010 р. № 1137 «Про затвердження критерію, за яким
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з роз-
роблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформа-
ції з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації,
торгівлі ними і визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96,
ст. 3404).

3. Службі безпеки привести у тримісячний строк власні нормативно-пра-
вові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 серпня 2016 р. № 503

КРИтЕРІЇ, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням

спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку 
та інших технічних засобів негласного отримання інформації, 

що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки 
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-

подарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, поста-
чанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі
— спеціальні технічні засоби), є:

обсяг робіт з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних тех-
нічних засобів;

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
наявність фактів порушення ліцензійних умов провадження господар-

ської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням
спеціальних технічних засобів;

наявність фактів притягнення до адміністративної та/або кримінальної
відповідальності  посадових осіб суб’єкта господарювання за незаконний
обіг спеціальних технічних засобів;

тривалість провадження господарської діяльності, пов’язаної з розроб-
ленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання з ура-
хуванням значення прийнятного ризику відносяться до одного з трьох сту-
пенів ризику — високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать
суб’єкти, які:

провадять діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, поста-
чанням спеціальних технічних засобів, загальний обсяг яких за календарний
рік, що передує плановому, становить більше 40 одиниць;

провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею;
протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як

за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) до-
пустили порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з
розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

мають факти притягнення до адміністративної та/або кримінальної від-
повідальності  посадових осіб суб’єкта господарювання за незаконний обіг
спеціальних технічних засобів;

провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготов-
ленням, постачанням спеціальних технічних засобів, до трьох років.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать
суб’єкти, які:

провадять діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, поста-
чанням спеціальних технічних засобів, загальний обсяг якої за календарний
рік, що передує плановому, становить до 40 одиниць;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як
за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) до-
пустили порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з
розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготов-
ленням, постачанням спеціальних технічних засобів, від трьох до п’яти років.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать
суб’єкти, які:

протягом календарного року, що передує плановому, фактично не вико-
нували роботи з розроблення, виготовлення, постачання спеціальних тех-
нічних засобів;

провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготов-
ленням, постачанням спеціальних технічних засобів, більше п’яти років;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як
за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не
допустили порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної
з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засо-
бів.

6. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно
до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш висо-
кого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів
господарювання здійснюються Службою безпеки з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але

не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю)
не виявлено фактів порушення вимог ліцензійних умов провадження гос-
подарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, поста-
чанням спеціальних технічних засобів, наступний плановий захід
державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповід-
ного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

наЦІоналЬна КоМІСІя, Що ЗДІЙСнЮє ДЕРЖавнЕ 
РЕГУлЮвання У СФЕРаХ ЕнЕРГЕтИКИ та КоМУналЬнИХ

ПоСлУГ
(нКРЕКП)
ПОСТАНОВА

13.06.2016 Київ  № 1130 
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов національної комісії регулювання 
електроенергетики України 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України
від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПоСтановляє:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії

регулювання електроенергетики України:

1) від 26 серпня 2005 року № 707 «Про затвердження Порядку розрахунку
єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовніш-
нього освітлення, на території України»;

2) від 21 квітня 2006 року № 533 «Про внесення змін до Порядку розра-
хунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається
для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зов-
нішнього освітлення, на території України»;

3) від 14 вересня 2006 року № 1189 «Про внесення змін до Порядку роз-
рахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається
для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зов-
нішнього освітлення, на території України»;

4) від 20 серпня 2009 року № 956 «Про внесення змін до Порядку розра-
хунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається
для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зов-
нішнього освітлення, на території України».

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року № 1129 «Про затвер-
дження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну
енергію, що відпускається споживачам».

Голова Комісії Д. Вовк

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 449
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПоСтановляє:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 449
ПЕРЕлІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 869

«Деякі питання організації діяльності Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 26, ст.
1890).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1590
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня
2006 р. № 869» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 46, ст. 3075).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 172 «Про
внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 чер-
вня 2006 р. № 869» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 369).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 492 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006
р. № 869» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 39, ст. 1291).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 555 «Про
внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 чер-
вня 2006 р. № 869» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1406).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1142
«Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
24 червня 2006 р. № 869» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 83, ст.
2815).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 886
«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
24 червня 2006 р. № 869» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст.
2630).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 353 «Про
внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 чер-
вня 2006 р. № 869» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1060).

9. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р.
№ 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 249 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006
р. № 869» (Офіційний вісник України, 2013 p., № 29, ст. 998).
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оголошення
Приватне акціонерне товариство «ПРОСТО-страхування», код ЄДРПОУ 24745673,

повідомляє про втрату наступних бланків договорів страхування (страхових полісів) та спеці-
альних знаків:

Бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників на-
земних транспортних засобів:

серії АВ за наступними номерами: 320450, 320503-320505, 335472, 335476, 1547304, 1547305,
1547308-1547313, 1547395, 1547491, 1565631, 1565632, 1565660, 1565802-1565805, 1565812, 1566026,
1566043-1566045, 1566068, 6530410-6530419, 6530540, 6530735-6530737, 6530739, 6533382, 7952327,
7952330, 8076331, 8076332, 8076435, 8076509, 8076510, 8076723, 8076749, 8076750, 8088001-8088006,
8100165, 8100166, 8100279, 8109864-8109870.

серії АС за наступними номерами: 2390819, 2390830-2390832, 2390853, 2390892, 2921586,
2921820, 4500315-4500317, 6111102, 6111212, 6111317, 6111318, 6111323-6111332, 6111386, 6111388,
7942246, 7942250, 7954583, 7954587, 7954623-7954627, 7966588, 7966814-7966817, 7966892-7966895,
7966899, 7966900, 7966911-7966920, 7966954, 7966956-7966960, 9532649, 9532650, 9532671-9532674,
9545878, 9545972, 9545973, 9545989, 9547184, 9547259-9547265.

серії AE за наступними номерами: 947926, 1662643, 1662659-1662668, 1662910, 2290450,
2290714.

серії AІ за наступними номерами: 155301, 155303, 155304, 155306-155310, 155336, 155342,
155343, 155360, 155372-155380, 251343-251360, 251497-251500, 257388, 257393-257400, 258622,
258626, 258627, 259518, 259582, 259583, 260911-260915, 1310351-1310360, 1310391, 1310402,
1310404, 1310405, 1310414, 1310429, 1310430, 1310448-1310450, 1310498-1310505, 1310566, 1310573,
1317107, 1317112, 1317169, 1317604, 1317605, 1317608, 1317618, 1317623-1317625, 1317647, 1317697,
1317699, 1317751-1317755, 1317757-1317760, 1317768-1317770, 1317937-1317946, 1317950, 2800373-
2800375, 2800377-2800380, 2800392, 2800401-2800403, 2800408, 2800413, 2800430, 2800441- 2800445,
2808351-2808355, 2808371, 6104016, 6121139, 6121140, 6121144-6121150, 6121165-6121180, 6779817-
6779820, 7178601-7178610, 7178612-7178614, 7178615, 7178616-7178620, 7178623-7178630, 7178632,
7178641-7178650, 7343144, 7349132.

Бланки спеціального знаку до полісів ОСЦПВВНТЗ:
серії AA за наступними номерами: 1074257, 1074420, 2493705, 2493706, 2493708, 2493834,

2493838, 2493840, 2504669, 2504688, 2504764, 2504798, 2505712, 2505765, 
2505778, 2515156, 2515179, 2515419, 6883181-6883183, 6883201, 6883324, 6883327, 6883394,

6883411, 6883418, 6883419, 6888006-6888010, 6888096.
серії AB за наступними номерами: 320321, 320351, 320450, 320503-320505, 335305, 335425,

335470, 335472, 335476, 1544348, 1547233, 1547236, 1547239, 1547261, 1547262, 1547304-1547306,
1547308-1547313, 1547339, 1547340, 1547368, 1547395, 1547420, 1547436, 1547442, 1547447, 1547448,
1547486, 1547491, 1547496, 1547570, 1547603, 1547605, 1547625, 1547649-1547651, 1547653, 1547654,
1547663-1547669, 1547672, 1547681, 1547682, 1547692, 1547706, 1547786, 1565631, 1565632, 1565639,
1565659, 1565660, 1565680, 1565755, 1565760, 1565768, 1565802-1565805, 1565812, 1565819, 1565823,
1565904, 1565905, 1565948, 1565974, 1565985, 1566026, 1566043-1566045, 1566068, 6530307, 6530364,
6530396, 6530410-6530419, 6530529, 6530532, 6530540, 6530544, 6530550, 6530551, 6530594, 6530637,
6530638, 6530735-6530737, 6530739, 6533209, 6533222, 6533248, 6533258, 6533273, 6533281, 6533346,
6533364, 6533365, 6533368, 6533380, 6533382, 6533390, 6533396, 6533434, 7952185, 7952206,
7952253, 7952271, 7952327, 7952330, 7953509, 7953527, 7953530, 7953536, 7953562, 7953571,
7953705, 8076260, 8076280, 8076289, 8076301, 8076331, 8076332, 8076343, 8076395, 8076433,
8076435, 8076439, 8076453, 8076470, 8076499, 8076509, 8076510, 8076518, 8076519, 8076526,
8076542, 8076556, 8076690, 8076723, 8076749, 8076750, 8088001-8088006, 8100025, 8100096, 8100165,
8100166, 8100279, 8109864-8109870.

серії AE за наступними номерами: 947951, 1662601, 1662643, 1662659-1662668, 1662770,
1662776, 1662784, 1662910, 1662921, 2290450, 2290714, 2290750.

серії AC за наступними номерами: 2390819, 2390830-2390832, 2390892, 2921586, 2921727,
2921820, 2921839, 2921859, 4500315-4500317, 4500384, 6111102, 6111212, 6111315, 6111317,
6111323-6111332, 6111386, 6111388, 7942250, 7942371, 7954583, 7954587, 7954623-7954627, 7966077,
7966078, 7966609, 7966614, 7966814-7966817, 7966892-7966895, 7966899, 7966900, 7966911-7966920,
7966954, 7966956-7966960, 9532649, 9532650, 9532671-9532674, 9545878, 9545972, 9545973, 9545989,
9545999, 9547184, 9547259-9547265.

серії AI за наступними номерами: 155301, 155303, 155304, 155306-155310, 155336, 155342,
155343, 155360, 155372-155375, 155376-155380, 251343-251360, 251497-251500, 257388, 257393-
257400, 258622, 258626, 258627, 259518, 259582, 259583, 260911-260915, 1303493, 1310351-1310360,
1310391, 1310402, 1310404, 1310405, 1310414, 1310429, 1310430, 1310448-1310450, 1310498-1310505,
1310566, 1310573, 1317107, 1317112, 1317173, 1317604, 1317605, 1317608, 1317618, 1317623-1317625,
1317647, 1317697, 1317699, 1317751-1317755, 1317757-1317760, 1317768-1317770, 1317937-1317940,
1317941-1317945, 1317946, 1317950, 2800373-2800375, 2800377-2800380, 2800392, 2800401-2800403,
2800408, 2800413, 2800430, 2800441-2800445, 2808351-2808355, 2808371, 6104016, 6121102, 6121111,
6121139, 6121140, 6121144-6121150, 6121158, 6121159, 6121165-6121180, 6121207, 6128398, 6469183,
6469187, 6469191, 6772819, 6779817-6779820, 6779850, 7178601-7178610, 7178612-7178614, 7178615,
7178616-7178620, 7178623-7178630, 7178632, 7178641-7178650.

Бланки договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних
транспортних засобів та від нещасного випадку на транспорті серії ДВНВ: 24008, 24016, 25471,
25472, 25475-25479, 25480-25482, 25981-25990, 26049, 27223, 27226-27229, 38598, 38599, 38604,
38620, 39016-39018, 39036, 39039, 39040, 39046-39052, 39058, 39073-39077, 39083, 39084, 39306,
39393-39395, 41815, 41816, 41922, 41931-41950.

Бланки договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних
транспортних засобів:

серії ДВН за наступними номерами: 2923, 2929, 2930, 2937-2944, 9261, 9272.
серії  ДВТ за наступними номерами: 11854.
Бланки договорів  комплексного страхування осіб, які подорожують Україною  серії КСП:

8242-8253, 8256-8264, 8269-8276, 12201-12205.
Бланки договорів  добровільного страхування майна та відповідальності «Майно та відпові-

дальність» серії MKC: 17323-17326.
Бланки договорів  добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії MVS: 45881-

45883, 45886-45890, 45893-45898, 96625, 99233-99240, 99322, 99324, 99326-99350, 150661-150680,
159514, 159516, 159521, 159523-159527, 159532.

Бланки договорів добровільного страхування подорожуючих за кордоном серії MVN: 17290,
17297, 34971.

Бланки договорів  добровільного страхування від нещасного випадку «Особистий захист»
серії ОЗ: 115467-115469, 115492-115501, 115522, 115523, 115657-115663, 123934-123936, 123937-
123966, 150144, 150146, 150150-150154.

Бланки договорів  «ПРОСТО-КАСКО ПЛЮС»  ПKР: 161-165.
Бланки договорів  медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території

України серії UKN: 38393-38397, 38451, 38456, 38458, 40075-40077, 40079, 46951-46970, 54549,
73007-73010.

Картка «Дорожній оберіг»: 251-300.
Бланки договорів  ПРОСТО КАСКО серії ПК: 134, 3788, 3805-3809, 5323-5325, 5328-5330.
Бланки договорів  добровільного страхування транспортних засобів серії ATK: 214864,

218624, 218627, 218660, 220117, 220122, 220124, 220125.
У зв’язку із  викладеним вищевказані бланки договорів страхування, полісів, сертифікатів,

спеціальні знаки до них і т.і. є недійсними.  Заяви про страхові випадки за вказаними догово-
рами страхування не приймаються,  страхове відшкодування не виплачується.        

В провадженні Апеляційного суду Оде-
ської області (суддя-доповідач Заїкін А.П.)
знаходиться цивільна справа за позовом
Лагоди Юрія Олександровича до Толпигіної
Наталії Вікторівни про скасування зняття з
реєстраційного обліку, визнання договору
купівлі-продажу недійсним, стягнення гро-
шових коштів та зобов’язання повернути
безпідставно набуте майно та за зустрічним
позовом Толпигіної Наталії Вікторівни до
Лагоди Юрія Олександровича про стяг-
нення набутих грошових коштів без достат-
ньої підстави.

Апеляційний суд Одеської області викли-
кає до суду як третю особу Лагоду Олексан-
дра Юрійовича в судове засідання, яке
відбудеться 1 вересня 2016 року о 14.00
год. у приміщенні Апеляційного суду Оде-
ської області за адресою: м. Одеса, вул.
Гайдара, 24-а.

У разі неявки Лагоди Олександра Юрійо-
вича на зазначене судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя А. П. Заїкін
Артемівський міськрайонний суд Донецької

області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Чуденко Юлії Вікто-
рівни, Коновалова Дмитра Костянтиновича, Кова-
льової Світлани Володимирівни про стягнення
заборгованості.

Відповідачі по справах викликаються до суду
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім.
313), для участі у розгляді справ по суті: Чуденко
Юлія Вікторівна, 14.08.1980 р.н. (м. Єнакієве, вул.
Саратівська, 3/31) викликається на 30 серпня 2016
року о 10 годині 30 хвилин; Коновалов Дмитро
Костянтинович, 12.10.1979 р.н. (м. Єнакієве, вул.
Роздолівська, 55) викликається на 30 серпня 2016
року о 10 годині 20 хвилин; Ковальова Світлана
Володимирівна, 13.09.1967 р.н. (м. Єнакієве, вул.
Гавриленка, 22) викликається на 30 серпня 2016
року о 10 годині 10 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справи будуть розглянуті
в їхню відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.
Першотравневий районний суд Донецької

області (87400, смт Мангуш, вул. Котанова,
102 Першотравневого району Донецької об-
ласті) розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до
Костіної Галини Євгенівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки шляхом ви-
знання права власності.

Відповідачка Костіна Галина Євгенівна, за-
реєстрована за адресою: с. Білосарайська
Коса, вул. Безуха, 105, Першотравневий
район, Донецька область, викликається на 5
вересня 2016 року о 09.30 годині до суду для
участі в розгляді справи по суті. Суддя Скудін
B.Є., кабінет № 5. 

Костіній Галині Євгенівні пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та до-
кази до 5 вересня 2016 року. У випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута в її відсутність за наявними ма-
теріалами.

Суддя В. Є. Скудін

Арцизький районний суд Одеської області
викликає Сопрунова Сергія Вікторовича (ад-
реса: м. Одеса, вул. Комарова, буд. № 10/2, кв.
№ 33) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/400/16-ц за позовом Михайличенко Те-
тяни Андріївни, Мартиненка Віктора Семено-
вича до Сопрунова Сергія Вікторовича про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди, на 31.08.2016 р.
о 08 год. 30 хв., 07.09.2016р., на 08 год. 30 хв.
до зали судових засідань № 1 Арцизького рай-
онного суду Одеської області (м. Арциз Оде-
ської області, вул. Соборна, буд. 29, суддя
Гусєва Н.Д., тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-
38) та пропонує надати заперечення проти по-
зову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Сопрунову С.В., що відповідно
до ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголо-
шення по виклик до суду він вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки Сопрунова С.В. у судове засідання
або неповідомлення про причину неявки, суд
може ухвалити заочне рішення на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя Н. Д. Гусєва
Артемівський міськрайонний суд До-

нецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Морозова Юрія
Вікторовича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач по справі: Морозов Юрій
Вікторович, який мешкає: 84571, До-
нецька область, Бахмутський р-н, с.
Опитне, вул. Ілліча, буд. 8, кв. 3, виклика-
ється на 29 серпня 2016 року о 08 год. 30
хв. до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Фролова Н. М.
Слов’янський міськрайонний суд До-

нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні
справи про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» до:

Відповідачка Гросу Віра Миколаївна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, пр. Перемоги, буд.
100, кв. 52, викликається 27 вересня 2016
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачка Горошенко Анастасія Мико-
лаївна, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Корольова, буд. 27, кв. 4, викликається 27
вересня 2016 року о 08 год. 30 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Купрієнка Михайла
Олександровича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач по справі Купрієнко
Михайло Олександрович, який мешкає:
86400, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. 2-я Городська, буд. 22, викликається
на 25 серпня 2016 року о 12 год. 00 хв. до
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Фролова Н. М.
Артемівський міськрайонний суд До-

нецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Горба Ігоря Васи-
льовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Горб Ігор Васильо-
вич, який мешкає: 86400, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Правди, буд. 98,
викликається на 25 серпня 2016 року об
11 год. 45 хв. до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 302)
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Фролова Н. М.
В провадженні судді Бердянського

міськрайонного суду Петягіна В.В. знахо-
диться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгова-
ності: №310/5353/16-ц до Пілієва Володи-
мира Григоровича, Пілієвої Наталії
Миколаївни, Пілієва Руслана Володими-
ровича.

Розгляд справи призначено на
30.08.2016 року о 08 год. 30 хв. у примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502,
суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Пілієва
Володимира Григоровича, Пілієву Ната-
лію Миколаївну, Пілієва Руслана Володи-
мировича.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідачка Коломієць Надія Василівна, 10 січня
1954 року народження, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Харцизьк, вул. А. Чумака, 52/21,
номер справи 227/2911/16-ц, викликається на 30 сер-
пня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у роз-
гляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття вона по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності, на підставі на-
явних у справі доказів буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р. Ф.

Оріхівський районний суд Запорізь-
кої області викликає Барановського
Сергія Васильовича, 08.07.1976 року
народження, в судове засідання 
по кримінальному провадженню № 1-
кп/323/57/16 за обвинуваченням Бара-
новського Сергія Васильовича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2
ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113; ч. 2 ст.
28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке
відбудеться 25 серпня 2016 року о
10.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Першотравнева, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О. В.

Приазовський районний суд Запорізь-
кої області (розташований за адресою:
Запорізька область, Приазовський район,
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160) викликає Моргуна Олега
Валерійовича, 19.03.1967 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: Донецька область, Но-
воазовський район, м. Новоазовськ, вул.
Кольцова, 6, як обвинуваченого у підготовче
судове засідання, призначене на 16 вересня
2016 року о 10.00 год., по кримінальному
провадженню № 42014050000000594 за об-
винувальним актом відносно Моргуна
Олега Валерійовича, який обвинувачу-
ється у вчиненні кримінальних правопо-
рушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст.
365, ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому
ваша участь обов’язкова.

Суддя Васильцова Г. А.

Сватівський районний суд Луганської
області викликає представника Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю
«АГРО-МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД» як
представника відповідача по цивільній
справі №426/8308/16-ц за позовом
Алієва Заур Тофік Огли до Товариства з
обмеженою відповідальністю «АГРО-
МАСЛОСИРОРОБНИЙ ЗАВОД» про розір-
вання трудового договору в судове
засідання, яке відбудеться 25 серпня
2016 року о 15.30 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської
області викликає представника Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «АГРІ-
КОМ ГРУП» як представника відповідача
по цивільній справі №426/8309/16-ц за по-
зовом Алієва Заур Тофік Огли до Това-
риства з обмеженою відповідальністю
«АГРІКОМ ГРУП» про розірвання трудо-
вого договору в судове засідання, яке від-
будеться 25 серпня 2016 року о 15.00
годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Городинської Олени Миколаївни
про стягнення заборгованості. Відповідач по справі
викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи
по суті.

— Городинська Олена Миколаївна, яка мешкає:
84500, Донецька область, м. Бахмут, пр-т Кирпичний,
буд. 20, на 29 серпня 2016 року на 08 год. 15 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відача, вона повинна повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі №370/1419/16-ц за позовом Шев-
чуна Сергія Олександровича до Манфарової Брільянт
Мука-Кизи про усунення перешкод у здійсненні
права власності шляхом визнання особи такою, що
втратила право користування житлом, викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 25 серпня 2016 року
о 10 год. 00 хв., відповідача Манфарову Брільянт
Мука-Кизи, останнє відоме місце проживання якої:
село Бишів Макарівського району Київської області,
вулиця Мічуріна, 1, кв.7.

У разі неявки відповідачки у судове засідання,
справа буде розглянута за її відсутності за наявними
матеріалами справи. Судове засідання відбудеться в
приміщенні суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Д.Ростовського, 35, кабінет № 1.

Суддя М.Ю. Устимчук

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 01.09.2016 вно-

сить зміни у наступні тарифи (тарифні плани): «Мобіль-
ний Старт», «Мобільний Легкий», «Мобільний
Стандарт», «Бізнес-Інтернет S», «Бізнес-Інтернет M»,
«Бізнес-Інтернет L», «Бізнес-Інтернет XS», «U’40»,
«U’70», «U’150», «U’300», «U’free», «U’net 40», «U’net
70», «U’net 150», «U’net 300», «U’ніон 3», «U’ніон 5», «Всі
по 20!», «Мобільні розмови 150», «Мобільні розмови
300», «Мобільний АЛЛО», «Смарт», «Інтернет M», «Ін-
тернет L», «Інтернет XL», «Інтернет S (PrP)», «Інтернет M
(PrP)», «Інтернет L (PrP)», «Інтернет Безлім (PrP)», «Ін-
тернет Безлім», «Інтернет Преміум», «Смарт 64», «Мо-
більний Ультра», «Мобільний Ультра+», «green»,
«Інтернет XS» та «Міні».

Із детальною інформацією про внесені зміни можна
ознайомитись в  місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб»
або на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію можна
також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засі-
дання, які відбудуться: 

23.08.2016 р. (резервне судове засідання — 26.08.2016 р.) 
Сутулова Валентина Георгіївна о 8.30
Єфімченко Володимир Михайлович о 10.30
Бамбульська Валентина Вікторівна о 9.00
Рубльова Світлана Петрівна о 10.00
Омеляненко Ігор Анатолійович о 9.30

Суддя О.О.Пелих 
У разі неявки відповідача  у призначений час або непо-

відомлення про причини неявки справу буде розглянуто за
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169
ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими про
час, день та місце проведення судового засідання.

Сватівський районний суд Луганської області викликає представника Дочірнього підприємства «МАКАРОННА ФАБ-
РИКА» Публічного акціонерного товариства «ЛУГАНСЬК-НИВА» як представника відповідача по цивільній справі
№426/8310/16-ц за позовом Алієва Заур Тофік Огли до Дочірнього підприємства «МАКАРОННА ФАБРИКА» Публічного
акціонерного товариства «ЛУГАНСЬК-НИВА» про розірвання трудового договору в судове засідання, яке відбудеться 25
серпня 2016 року о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. 

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК Ук-
раїни. Суддя М. А. Гашинський

Дзержинський міський суд Донецької області, розташований за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул. Дружби
(50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Сітоленко Те-
тяни Олександрівни про стягнення суми боргу.

Відповідачка по справі Сітоленко Тетяна Олександрівна, зареєстрована за адресою: вул. Першотравнева, буд. 13, 
м. Донецьк, викликається на 06.09.2016 року о 09.00 годині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справу буде розглянуто у її відсутність. Суддя О. Г. Геря
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Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає
як відповідачів у судові засідання для розгляду цивіль-
них справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості:

30.08.16 року
16.00 - Ясь Сергій Миколайович
31.08.16 року
16.40 - Маринцев Євгеній Валентинович
16.30 - Лукашев Володимир Федорович
12.09.16 року
16.30 - Стеблін Володимир Георгійович
16.00 - Абумова Ганна Савеліївна
15.09.16 року
16.00 - Давидова Тетяна Петрівна
16.20 - Пилипенко Микола Миколайович

Суддя Карягіна В.А.
Попаснянський районний суд Луганської обл. викли-

кає як відповідачів у судові засідання для розгляду ци-
вільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості:

на 26.08.2016 
09.00 Кондратьєв Денис Андрійович

Суддя Архіпенко А.В.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами на підставі
ст. 169 ЦПК України.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На посади:
— державний тренер штатної команди національної

збірної команди України з веслування академічного;
— головний тренер штатної команди національної

збірної команди України з лижних гонок;
— головний тренер штатної команди національної

збірної команди України з гандболу (жінки).
Загальні вимоги для конкурсантів на посади держав-

ного та головного тренера:
— повна вища освіта відповідного напрямку підго-

товки (магістр, спеціаліст);
— післядипломна освіта в галузі управління;
— знання ділової української мови;
— стаж роботи за професіями не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма

розвитку відповідного виду спорту в Україні (для пре-
тендентів на посаду державного тренера), Програма під-
готовки національної збірної команди України з виду
спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національ-
ної збірної команди України з виду спорту до Олімпій-
ських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів
на посаду головного тренера) приймаються протягом 30
календарних днів з дня його оголошення за адресою: 
м. Київ, вул. Еспланадна, 42. 

Телефон для довідок: 289-12-75.

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 13 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні
Шевченківського районного суду м.Запоріжжя за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 «а», Са-
сова Віталія Валерійовича: м. Запоріжжя, вул. Куй-
бишева/Кутузова, буд. 332/141 як відповідача по
цивільній справі № 336/3306/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Сасова Віталія Валерійовича
про стягнення заборгованості. 

Суддя Голубкова М.А.

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул.
Л.Чайкіної, 65, каб.№16) викликає Ольховську Ірину
Геннадіївну, 09.09.1963 р.н., як відповідача з цивіль-
ної справи № 332/2428/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості за
кредитом на 26 вересня 2016 р. о 08:30 год. У разі
неявки та неповідомлення суду про причини неявки
в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у справі доказами відпо-
відно до ст.169 ЦПК України.

Суддя Андрюшина Л.А.

Приватне Підприємство «ІМІДЖ - К»
(код 32029738; місцезнаходження: 61142, місто Хар-
ків, вулиця Гарібальді, будинок 26, квартира 225)
ліквідується за рішенням власника від 12.08.2016 р.
Ліквідаційну комісію призначено у складі: Погорєлов
Андрій Михайлович (адреса: 61075, м. Харків, пр.
Олександрівський, буд. 136/8, кв. 4, реєстраційний
номер облікової картки платника податків
2921206756, Голова комісії). Претензії кредиторів
приймаються до 26.10.2016 року на адресу підпри-
ємства.

Державне агентство резерву 
України 

оголошує аукціон з реалізації зерна
та зерновідходів.

Аукціон відбудеться 12 вересня 2016 р. о 15:00
год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за про-
ведення аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Гоняний
Л.В. (235-30-50).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання відповідача Кравцова Максима Вікторо-
вича по справі ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
кредитної заборгованості. Слухання відбудеться 13
вересня 2016 року о 09.20 годині в приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал 
№ 9. В разі неявки Кравцова Максима Вікторовича в
судове засідання, цивільна справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя І.В.Середа

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання відповідача Поповича Романа Володими-
ровича по справі № 523/6661/16-ц ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення кредитної заборгованості.
Слухання відбудеться 26 вересня 2016 року о 09.40
годині в приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал № 9. В разі неявки Поповича Ро-
мана Володимировича в судове засідання, цивільна
справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя І.В.Середа

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання відповідача Бакуменко Олену Яремівну по
справі № 523/6650/16-ц ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення кредитної заборгованості. Слухання від-
будеться 29 вересня 2016 року о 09.20 годині в при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
68, зал № 9. В разі неявки Бакуменко Олени Яре-
мівни в судове засідання, цивільна справа буде роз-
глянута за її відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя І.В.Середа

Державне агентство резерву 
України 

оголошує аукціон з реалізації матеріалів 
та обладнання, що використовуються річковим 

та повітряними портами.
Аукціон відбудеться 12 вересня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Будиліна І.М.(235-17-42), Скибало
О.М. (235-50-84).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Новопсковський районний суд викликає Олійника
Дмитра Олександровича як відповідача в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/1105/16-ц за позовом Олійник О.В. до Олій-
ника Д.О. про позбавлення батьківських прав, яке
відбудеться 25 серпня 2016 року о 15.00 год. (резер-
вна дата судового засідання 1 вересня 2016 року о
08.30 год.) у приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Тістечок Людмила Григорівна, останнє відоме
місце проживання: Київська область, Яготинський
район, с. Фарбоване, вул. Гагаріна, 35, викликається
до Яготинського районного суду Київської області як
відповідачка в цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Київобленерго» до Тістечок
Людмили Григорівни про відшкодування збитків. Су-
дове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 30
серпня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Ки-
ївська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі
неявки відповідачки до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Сідненко Любов Федорівна, останнє відоме місце
проживання: Київська область, м. Яготин, вул.
О.Олеся, 10, викликається до Яготинського район-
ного суду Київської області як відповідачка в цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Київобленерго» до Сідненко Любові
Федорівни про відшкодування шкоди. Судове засі-
дання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 30 серпня
2016 року в приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі неявки
відповідачки до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Альфа-Банк» до Чишка А.О., третя особа: Бомбіна Г.М.
про стягнення заборгованості. Відповідач по справі:
Чишко Антон Олександрович, 09.09.1981 року народ-
ження. Третя особа: Бомбіна Ганна Михайлівна,
05.04.1984 року народження. Справу призначено до роз-
гляду на 08.00 годину 06.09.2016 року. Відповідачу та
третій особі пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач та
третя особа повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Стадниченко Ольги Миколаївни
до Милявської Анни Миколаївни, Милявського Марка Єв-
геновича про усунення перешкод у користуванні влас-
ністю, які зареєстровані за адресою: м. Краматорськ, вул.
Б.Хмельницького, буд. 18, кв. 9, викликаються на 25 сер-
пня 2016 року о 13.45 годині до суду, каб. №7, для участі
у розгляді справи по суті (№ 2/234/4548/16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Переверзева Л. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Козарезова Євгена Вікторовича, проживає: 
м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. К.Маркса, 8/5, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1240/16 за позовом Козарезової Валентини
Олександрівни про стягнення аліментів, що відбудеться
22.09.2016 року об 11 год. 20 хв. у приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуванням оголо-
шення відповідач вважається належним чином повідом-
леним про час, день та місце проведення судового
засідання. У разі неявки суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Відповідно до ст. 74-76 ЦПК України, Приморський
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в
судове засідання як відповідачку Білоусову Ольгу Сер-
гіївну по справі № 522/24543/14 за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «КЕЙ-КОЛЕКТ» до Білоу-
сова Віктора Вікторовича, Білоусової Ольги Сергіївни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.09.2016 р. о 14 год.
40 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. А. Ільченко

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як відповідачів: Москаленка Володимира Никаноровича,
Донченка Вадима Олександровича по цивільній справі 
№ 425/1847/16-ц; 2/425/496/16 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії - Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Москаленка
Володимира Никаноровича, Донченка Вадима Олексан-
дровича про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться 2 вересня 2016 року о 08 год. 30 хв. у при-
міщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. 
Суддя О. Л. Овчаренко

Приморський районний суд м. Одеси викликає

Чистякова Олександра Івановича як відповідача по

справі № 522/13439/16-ц за позовом Чистякової

Олени Іванівни до Чистякова Олександра Івановича

про розірвання шлюбу. Засідання відбудеться

08.09.2016 р. о 10.45 год. у приміщенні Примор-

ського райсуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.

Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Виноградівський районний суд Закарпатської області по ци-
вільній справі за позовом Іваніга Єви Федорівни до Величка
Юрія Григоровича, третя особа: Орган опіки та піклування Ви-
ноградівської РДА про надання дозволу на виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька до досягнення дитиною повноліття,
викликає Величка Юрія Григоровича, 05.07.1971 року народ-
ження (останнє відоме місце проживання — Закарпатська об-
ласть, Виноградівський район, смт Королево, вул. Л.Толстого,
21), як відповідача в судове засідання, яке відбудеться
12.09.2016 року о 13.00 годині в приміщенні Виноградівського
районного суду за адресою: 90300, Закарпатська область, м.
Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя А. В. Кашуба

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, 
м. Шепетівка) викликає в судове засідання Жмурка
Олександра Валерійовича на 28 вересня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин як відповідача по справі 
№ 2/688/791/2016 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
з метою дачі особистих пояснень. У разі неявки та
невиконання обов’язку повідомити суд про причини
неявки, справу буде вирішено на підставі наявних у
ній даних та постановлено заочне рішення.

Суддя С. В. Козачук

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Багдасарян Надію Харлампіївну як відповідачку
в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/1194/16-ц (провадження № 2/420/620/16) за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Багдасарян Надії Хар-
лампіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
5 вересня 2016 року о 16 год. 00 хв. (резервна дата су-
дового засідання - 9 вересня 2016 року о 14 год. 00 хв.)
у приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 25 серпня 2016 року о 09.00 год. за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб. 24, у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості,
як відповідачку Болотіну Ларису Леонідівну, останнє
місце проживання: 86119, Донецька область, м. Макі-
ївка-19, вул. Руднєва, 6/76. Відповідачці пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази на їх під-
твердження. У разі неявки відповідачки в судове засі-
дання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за її відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Ємільчинський районний суд Житомирської області
викликає відповідача ТОВ «Перший Агростандарт +»,
юридична адреса: вул. Військова, буд. 7, кв. 11, смт
Ємільчине Житомирської області, у цивільній справі 
№ 277/458/16-ц за позовом Остапчука Олександра Ни-
чипоровича до ТОВ «Перший Агростандарт +» про ро-
зірвання договору оренди землі в судове засідання, яке
відбудеться 5 жовтня 2016 року о 12 годині 00 хвилин
за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул.
Незалежності, 2, зал № 3. У разі неявки в судове засі-
дання представника відповідача без поважних причин
справу буде розглянуто за його відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя Т. П. Прищепа

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 11.08.2016 року розглянуто ци-

вільну справу №409/1773/16-ц за позовною заявою

Мазуро Оксани Сергіївни до Мазуро Сергія Андрійо-

вича (91000, м. Луганськ, вул. Фурманова, б. 51) про

надання неповнолітній дитині права виїзду за кордон

без згоди батька та винесено заочне рішення про за-

доволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судове засідання Юденко
Марину Михайлівну, Кашубіна Олександра Володи-
мировича по справі № 433/1133/16-ц за позовом
ПАТ «БАНК ФОРУМ» до Юденко Марини Михай-
лівни, Кашубіна Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 25 серпня 2016 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Станкявичюс Віталій Юстинович, 17.02.1980 року
народження, останнє відоме місце проживання: м.
Київ, вул. Жмеринська, буд. 4, кв. 3, викликається до
Святошинського районного суду м. Києва як відпові-
дач в цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку»
до Станкявичюса Віталія Юстиновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 14 вересня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 142, зал № 7. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Краснолиманським міським судом Донецької об-

ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-

глядається цивільна справа за позовною заявою ПАТ

«Укрсоцбанк» до Якушевої Людмили Казіївни про

стягнення заборгованості.

Відповідачка Якушева Людмила Казіївна виклика-

ється до каб. № 15 суду на 31.08.2016 року о 09 го-

дині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. М. Ткачов

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський Акціонерний Банк» (ПАТ «ВІЕйБІ Банк») до Ро-
маніна Олександра Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Романін Олександр Сергійович викли-
кається до каб. № 15 суду на 26.08.2016 року о 13
годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя О. М. Ткачов

В Луцький міськрайонний суд Волинської області за
адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 104, на 15
год. 00 хв. 20 вересня 2016 року викликаються як від-
повідачі: Журкін Олександр Сергійович, Зеленін Максим
Іванович у справі за позовом Дахно Наталії Володими-
рівни, Кирича Едуарда Ілліча до фізичної особи-підпри-
ємця Журкіна Олександра Сергійовича, Зеленіна
Максима Івановича про стягнення компенсації за пору-
шення майнових авторських прав.

Відповідачі мають право подати свої докази чи запе-
речення проти позову чи повідомити про них суд.

В разі неявки відповідачів, справа буде розглядатися
у їхню відсутність.

Суддя А. О. Подзіров
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +13 +18    +25 +30
Житомирська +13 +18    +25 +30
Чернігівська +13 +18    +25 +30
Сумська +13 +18    +25 +30
Закарпатська +13 +18    +25 +30
Рівненська +13 +18    +25 +30
Львівська +13 +18    +25 +30
Івано-Франківська +13 +18    +25 +30
Волинська +13 +18    +25 +30
Хмельницька +13 +18    +25 +30
Чернівецька +13 +18    +25 +30
Тернопільська +13 +18    +25 +30
Вінницька +13 +18    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +13   +18   +25  +30
Кіровоградська +13   +18   +25  +30
Полтавська +13   +18   +25  +30
Дніпропетровська +13   +18   +30  +35
Одеська +18   +23   +30  +35
Миколаївська +18   +23   +30  +35
Херсонська +18   +23   +30  +35
Запорізька +18   +23   +30  +35
Харківська +18   +23   +28  +33
Донецька +18   +23   +30  +35
Луганська +18   +23   +30  +35
Крим +18   +23   +30  +35
Київ +15   +17   +28  +30

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Вишкіл для юних
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

НАВЧАННЯ. «Захисти свій дім» — таку назву має військово-
патріотичний вишкіл, який відбувається на Тернопіллі з ініціативи
обласної влади. Його учасниками стали учні старших класів. Вони,
за словами організатора заходу Миколи Більчука, здобувають на-
вички  культури поводження з вогнепальною зброєю. Також під
час заходу увагу зосереджують на основах рукопашного та ножо-
вого боїв, на психологічній підготовці. Усе це опрацьовують прак-
тично. Зброя — навчальна.  

Такий вишкіл намагаються проводити в кожному районі тради-
ційно впродовж одного дня. У Козівському районі днями зуміли ор-
ганізувати дводенне навчання — з польовою кухнею та ночівлею
в наметах. Участь у цьому заході взяли понад 60 учнів. 

Прибиральниця
затримала крадія

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПОЗИЦІЯ. Працівниця вінницького ЖЕКу «Уют» Валентина Ді-
денко допомогла затримати крадія, який знімав з автівок різні еле-
менти.  Близько п’ятої години ранку, прибираючи прибудинкову
територію на своїй вулиці, вона  звернула увагу на   хлопця з двома
великими поліетиленовими пакетами. На її запитання про їхній
вміст він відповів нецензурною лайкою і мерщій пішов геть. Але
прибиральниця повідомила про нього екіпажу патрульних, який
саме проїжджав. Вони негайно передали прикмети іншим екіпа-
жам, і невдовзі у дворах будинків  підозрілого хлопця затримали.

Інформація прес-служби Національної поліції у Вінниці про пиль-
ність прибиральниці не  залишилась  поза увагою міської влади.
Під час наради керівництва з колективом ЖЕКу міський голова
Сергій Моргунов особисто подякував їй. «Я вважаю, що Валенти-
на Вікторівна продемонструвала активну громадянську позицію,
вона фактично зловила злодія та передала його в руки поліції. Ми
вирішили нагородити її за такий вчинок почесною грамотою та
премією»,  — сказав  міський голова.

Валентина Діденко не має нарікань за роботу від мешканців бу-
динків, де працює, а випадок із затриманням крадія лише допов-
нює її добру репутацію. На запитання, на що витратить одну тисячу
гривень премії, вона посміхається й відповідає: «На підготовку ону-
ка до школи». 

На садибі Хіврі, де дяк 
із Солохою обнімаються
НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД. У Великих Сорочинцях на Полтавщині
до 21 серпня гуляє найбільше в Україні торговище 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»,  

(фото автора)

Уцей незатишний час нам
усім потрібна єдність,

прикладом якої і став Соро-
чинський ярмарок, куди
з’їхалися гості з Дніпропет-
ровської, Запорізької, Київ-
ської, Львівської, Полтав-
ської, Одеської, Рівненської,
Івано-Франківської, Сум-
ської, Харківської (50 про-
мислових підприємств), Чер-
нігівської, Луганської та До-
нецької областей. Щоб заохо-
тити, з донеччан і луганчан
навіть містового не беруть.
Про це повідомила керівник
проекту «Сорочинський яр-
марок» Світлана Свищева. Та
що там містове. На Сорочин-
ському навіть поїсти можна
по-людськи, бо ціни залиши-
лися приблизно на торішньо-
му рівні. 100 грамів шашлику
— 30 гривень, порція борщу
— 25, супу — 20, овочевий са-
лат — 20. Це в середньому. А
якщо вже з грошима зовсім
сутужно (то чого тоді їхати на
ярмарок?), а їсти дуже хо-
четься, можете утамувати го-
лод одним вареником за 10
гривень (4 вареники кошту-
ють 25). Це меню для найбід-
ніших, бо насправді кухня тут
на будь-який смак.

Як і завжди, повно на яр-
марку всілякого краму, навіть
в одному місці молода пара з
Косівщини Івано-Франків-
ської області продає закатану
в скляні банки «капусту» —
євро, долари, юані, франки,
фунти стерлінгів тощо. Про-
сять по 100 гривень за триліт-
рову. Дволітрова й літрова
банки відповідно коштують
80 і 60 гривень. За приблизни-
ми підрахунками, тут торгу-
ють, укладають довгострокові
угоди представники 400 про-
мислових підприємств, понад
400 підприємців, 530 майстрів
народних промислів.

О! А це обличчя мені знайо-
ме. Так і є, це мій давній
знайомий Павло Даниленко з
Лубенського району. Привіз
на ярмарок вироби з рогозу,
бо їхня родина з діда-прадіда
працює з цим матеріалом.
Розказував, у них є сімейна
реліквія — грамота, видана
його предкові у Нижньому
Новгороді 1854 року, де напи-
сано: «За вибивання коши-
ків». І сьогодні в нього у про-
дажу є і кошики, і картузи з
брилями та домовички по 45
гривень. Але відразу впада-
ють в око бички чи воли з ро-
гозу й сіна. Розговорилися про
ціну. «Ціна залежить від мене
і того, хто купує, — розпові-
дає Павло Іванович. — Півто-
ра тижні тому продав бичка
народному артистові України
Володимирові Талашку за 2
тисячі гривень. І такого само-
го приблизно іншим людям —

за тисячу. Навіть відвіз їм до-
дому». «Талашко, прочитав-
ши це, не образиться?» — «Та
що ви, він мені ще й рогозя-
них кота з конем замовив. То
душа-чоловік». Тільки відій-
шов 200 метрів, як зустрів
фотохудожника заслуженого
журналіста України Валерія
Черкаса. 75-річний ветеран
побував не на одному Соро-
чинському ярмарку. Навіть
два чудові томи фотохроніки
про ці події видав, а ще два
томи підготував до друку, за-
лишилося знайти спонсора.
Запитую, чим перший Соро-
чинський ярмарок 1967 року
відрізнявся від нинішнього. 

«Тоді, — каже, — сценічні
дійства виконували самоді-
яльні артисти з Великої Ба-
гачки, яка входила до складу
Миргородського району, на-
вколишніх сіл Савинці, Зуїв-
ці. І вони набагато краще гра-
ли, ніж нинішні професіонали
за гроші. Чапаєв у бурці на
коні їздив — тоді це модно бу-
ло. Тепер дивлюся ті чорно-
білі світлини — черги за това-
рами: той баян вибирає, той
гармошку. Райспоживспілка
дефіцити на ярмарок привез-
ла, щоб привернути увагу. І
пішло-поїхало.  

Зазвичай у дні ярмарку
йшли рясні дощі. На Жабо -
крицькому майдані все зали-
вало, було грязько. Покупці
та продавці ходили у накид-
ках і гумових чоботях. І яр-
маркування тривало всього
два дні, в один з яких відзна-
чали день механізаторів. Вру-
чали кращим мотоцикли. Як
діти на них дивилися! Які бу-
ли щасливі! На одному фото у
колясці мотоцикла стоїть
хлопчик років 12—13 з бать-
ковим дипломом, а очі в нього
аж горять! Старенькі бабці
приходили на ярмарок поди-
витися, як грають аматори.
Сиділи на стільчиках із кос-
турами, у білих хустинах. Це
таке було до початку 1970-х.
Потім почали запрошувати
професійних акторів за гроші.

А скільки чудових людей
за ці роки пройшло крізь Со-
рочинський ярмарок! Почи-
наючи від урядових, всесоюз-
них героїв, акторів, кіноре-
жисерів. Ведучий клубу кіно-
подорожей Юрій Сенкевич,
мій колега фотокор газети
«Правда» Володимир Пєсков.
У нього тоді були два «Ніко-
ни», а всі ж «Зенітами» зніма-
ли. А нині на першому плані
— шашлики, пиятика, гулян-
ки. Усе урбанізовано й комер-
ціалізовано. Пляшечка води
— і та 28 гривень коштує».

Що відповіси ветеранові?
Часи минають, усе змінюєть-
ся. Як і ми, до речі. Пишу так,
а в самого на душі щемно. Мо-
же, через те, що накрапає
дощ? Після Сорочинських
ярмарків завжди повертає на
осінь…

Дяк — Солосі: «Підсуньтеся, сладчайшая, до мене
ближче! Ух, яка ж ви!»

Наварю борщику в обмащеному глиною горщику

Незмінні учасники Сорочинських ярмарків — воли Гайок 
та Соловейко і цього разу радують люд

«Поки там виступають, я подрімаю»


