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Де в Україні 
вчитися престижно

ОСВІТА. Чотири українські виші увійшли до переліку най-
кращих освітніх закладів світу. Сайт рейтингу Times Higher 
Education World University Rankings опублікував щорічний пе-
релік світових ВНЗ на 2016—2017 роки. Серед 980 найкращих 
вишів опинилися Національний університет «Львівська політех-
ніка», Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський наці-
ональний університет імені Тараса Шевченка, Харківський на-
ціональний університет імені В. Н. Каразіна.

Першими у рейтингу найкращих вишів світу зазначено Ок-
сфордський університет, Каліфорнійський технологічний інсти-
тут, Стенфордський університет, Кембріджський університет 
та Массачусетський технологічний інститут.

До речі, цього року британська консалтингова компанія 
Quacquarelli Symonds віднесла до переліку найкращих ВНЗ та-
кі українські виші, як КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ КПІ, Доне-
цький національний університет, НТУ ХПІ, Харківський націо-
нальний університет ім. В.Н. Каразіна та Сумський держунівер-
ситет.

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

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
на рік . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн

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

РОЗПОЧАЛАСЯ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
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ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

1 млрд доларів   
єврооблігацій під гарантії уряду США 

розміщено Україною за найнижчою 
в історії нашої країни ставкою 

у 1,471% річних 

 
«Усі мають розуміти, 

що порушувати закон — 
це дуже боляче, тому що 
правоохоронна система 

дуже серйозно на 
це питання реагує».

Із самого серця

СУбоТНі зУСТРічі

Переможець літературних 
Олімпійських ігор Сергій 
Дзюба вважає, що чим більше 
перемагають українці, тим більше 
світ дізнається про Україну

У Миколаєві реконструювали 
улюблений експонат 
дитячого містечка, 
справжнісінький паровоз 
«кукушка»

ДобРА СПРАВА

РЕАЛіЇ. Хірурги Інституту Амосова роблять унікальні операції, 
повертаючи смертельно поранених бійців до життя

Осколок міни із серця кардіохірурги Василь Лазоришинець, Сергій Сіромаха  
та Анатолій Руденко діставали протягом чотирьох годин
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документи
2. Реоргані-
зація систе-
ми колектив-
ного управлін-
ня майнови-
ми авторськи-
ми та суміжни-
ми правами

1) приведення націо-
нального законодав-
ства щодо унормуван-
ня діяльності вітчиз-
няних організацій ко-
лективного управління 
у відповідність з по-
ложеннями актів зако-
нодавства ЄС (супро-
водження у Верховній 
Раді України проекту 
Закону України «Про 
внесення змін до За-
кону України «Про ав-
торське право і суміж-
ні права» щодо діяль-
ності організацій ко-
лективного управ-
ління»)

до прийнят-
тя відповідного 
Закону 

—»—

2) забезпечення про-
зорості діяльності ор-
ганізацій колективно-
го управління майно-
вими авторськими і 
суміжними правами

постійно Мінекономроз-
витку

3) запровадження 
прозорого механіз-
му збору, розподілу та 
виплати винагороди 
суб’єктам авторсько-
го права та суміжних 
прав (розроблення та 
впровадження елек-
тронної системи облі-
ку колективної вина-
городи)

грудень 2016 р. 
— березень 
2017 р.

—»—

4) розроблення і по-
дання на розгляд Кабі-
нету Міністрів України 
проектів нормативно-
правових актів Кабі-
нету Міністрів України 
щодо визначення роз-
міру справедливої ви-
нагороди за викорис-
тання об’єктів автор-
ського права та суміж-
них прав

після прийняття 
Закону України 
«Про внесення 
змін до Зако-
ну України «Про 
авторське право 
і суміжні права» 
щодо діяльнос-
ті організацій 
колективного 
управління»

Мінекономроз-
витку 
Мінфін

5) розроблення і по-
дання на розгляд Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни проектів норматив-
но-правових актів Ка-
бінету Міністрів Укра-
їни щодо порядку ви-
значення розміру пла-
ти за управління май-
новими правами, яка 
утримуватиметься ор-
ганізаціями колек-
тивного управління із 
сум зібраної винаго-
роди, а також обґрун-
тованість та доціль-
ність таких утримань 
з урахуванням послуг, 
які надаються органі-
заціями колективно-
го управління право-
власникам

—»— —»—

6) проведення моніто-
рингу діяльності орга-
нізацій колективного 
управління майнови-
ми авторськими і су-
міжними правами на 
відповідність вимогам 
законодавства

постійно Мінекономроз-
витку

7) утворення в публіч-
ний та прозорий спо-
сіб нової організації 
колективного управ-
ління шляхом пере-
творення державної 
організації «Україн-
ське агентство з ав-
торських та суміжних 
прав» в недержавну 
організацію колектив-
ного управління, яка 
буде збирати винаго-
роду (роялті) у визна-
чених законодавством 
сферах

після прийнят-
тя Закону «Про 
внесення змін 
до Закону Укра-
їни «Про автор-
ське право і су-
міжні права» 
щодо діяльнос-
ті організацій 
колективного 
управління»

Мінекономроз-
витку 
Мінфін

3. Удоскона-
лення націо-
нального зако-
нодавства та 
його гармоні-
зація із законо-
давством ЄС

1) розроблення і по-
дання на розгляд Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни законопроектів що-
до виконання глави 9 
плану заходів з імп-
лементації розділу IV 
«Торгівля і питання, 
пов’язані з торгівлею» 
Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї 
сторони, та Європей-
ським Союзом, Євро-
пейським співтовари-
ством з атомної енер-
гії і їхніми державами-
членами, з іншої сто-
рони, на 2016—2019 
роки, затвердженого 
розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. 
№ 217 (в частині вдо-
сконалення правової 
охорони об’єктів ав-
торського права та су-
міжних прав, вина-
ходів, корисних мо-
делей, промисло-
вих зразків, топогра-
фій інтегральних мі-
кросхем, торговель-
них марок, географіч-
них зазначень та щодо 
удосконалення захис-
ту прав інтелектуаль-
ної власності)

IV квартал 
2016 р.

—»—

2) супроводження у 
Верховній Раді України 
проекту Закону Украї-
ни «Про внесення змін 
до деяких законодав-
чих актів України щодо 
набуття, розпоряджен-
ня та охорони автор-
ського права та суміж-
них прав» 

до прийнят-
тя відповідного 
Закону

Мінекономроз-
витку 

3) супроводження у 
Верховній Раді України 
проекту Закону Украї-
ни «Про внесення змін 
до деяких законодав-
чих актів України що-
до захисту авторського 
права і суміжних прав у 
мережі Інтернет»

—»— —»—

4) розроблення і по-
дання на розгляд Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни законопроекту що-
до внесення змін до де-
яких законодавчих ак-
тів України щодо поси-
лення відповідальнос-
ті за порушення прав 
у сфері інтелектуаль-
ної власності та захисту 
цих прав 

IV квартал 
2016 р.

Мінекономроз-
витку 
Мінфін

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 8 вересня 2016 р. № 643 
Київ

Про затвердження Порядку виплати 
винагород державним виконавцям 

та їх розмірів і розміру основної винагороди 
приватного виконавця

Відповідно до статей 13 та 31 Закону України «Про органи та осіб, які здій-
снюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» Кабінет 
Міністрів України Постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати винагород державним виконавцям та їх роз-
міри і розмір основної винагороди приватного виконавця, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 126 «Про за-

твердження Порядку виплати та розмірів винагород державному виконавцю» 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 24, ст. 672);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 142 «Деякі 
питання реалізації пілотного проекту щодо оптимізації контролю за примусо-
вим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впроваджен-
ня автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконав-
цями та механізму мотивації державних виконавців» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2015 р., № 26, ст. 756).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про ор-
гани та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень ін-
ших органів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2016 р. № 643

ПоРяДоК 
виплати винагород державним виконавцям та їх  

розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця
1. Ці Порядок і розміри визначають механізм виплати винагород державним 

виконавцям, а також розміри винагород державних виконавців і основної вина-
городи приватного виконавця.

2. У разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого доку-
мента майнового характеру державним виконавцям, визначеним у частині пер-
шій статті 7 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове ви-
конання судових рішень і рішень інших органів», виплачується винагорода у 
такому розмірі:

2 відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягува-
чу за виконавчим документом, — державному виконавцю, на виконанні у яко-
го перебував (перебуває) виконавчий документ;

0,5 відсотка стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стя-
гувачу за виконавчим документом, — керівнику органу державної виконавчої 
служби та його заступникам, яким безпосередньо підпорядкований державний 
виконавець.

У разі коли примусове виконання здійснювалося:
відділом примусового виконання рішень управління державної виконав-

чої служби головного територіального управління юстиції Міністерства юсти-
ції України в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастопо-
лі, — зазначений в абзаці третьому цього пункту розмір винагороди розподіля-
ється також між начальником управління державної виконавчої служби та йо-
го заступниками;

відділом примусового виконання рішень Департаменту державної вико-
навчої служби Мін’юсту, — зазначений в абзаці третьому цього пункту роз-
мір винагороди розподіляється також між директором Департаменту дер-
жавної виконавчої служби Мін’юсту, його першим заступником та заступ-
никами.

3. Державному виконавцю, на виконанні у якого перебував виконавчий до-
кумент немайнового характеру та який забезпечив його фактичне виконання 
в повному обсязі, виплачується винагорода в розмірі однієї мінімальної заро-
бітної плати, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та 
двох мінімальних заробітних плат, якщо боржником за виконавчим докумен-
том є юридична особа.

4. Фактичним виконанням вважається виконання рішення за виконавчим до-
кументом майнового характеру в повному обсязі або частково та виконавчого 
документа немайнового характеру в повному обсязі в порядку, встановленому 
Законом України «Про виконавче провадження», якщо за такими документами 
стягнуто виконавчий збір та витрати, пов’язані з організацією та проведенням 
виконавчих дій щодо забезпечення виконання рішення.

5. Державні виконавці, зазначені у пункті 2 цього Порядку, мають право на 
винагороду за умови дотримання критеріїв виплати винагороди, встановлених 
Мін’юстом (далі — критерії виплати винагороди).

6. Для виплати винагороди державний виконавець, на виконанні у якого пе-
ребував (перебуває) виконавчий документ, подає заяву, в якій зазначаються:

реквізити виконавчого документа;
номер виконавчого провадження в автоматизованій системі виконавчого 

провадження;
повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові 

(для фізичних осіб) стягувача та боржника;
категорія стягнення за виконавчим документом;
розмір стягнутого виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, 

реквізити платіжних доручень;
перелік виконавчих дій та строки їх проведення;
розрахунок належної до виплати винагороди;
відомості про дотримання критеріїв.
7. У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено вико-

навчою групою, заява про виплату винагороди подається керівником зазна-
ченої групи особі, яка прийняла рішення про її утворення. У заяві зазнача-
ється розрахунок (розподіл) такої винагороди між усіма членами виконав-
чої групи. При цьому сума винагороди виконавчій групі не повинна переви-

щувати розміру винагороди, встановленого абзацом другим пункту 2 цьо-
го Порядку.

Кошти між усіма членами виконавчої групи розподіляються порівну.
8. У рамках зведеного виконавчого провадження винагорода виплачуєть-

ся за кожним окремим виконавчим документом за виконавчим провадженням, 
яке входить до складу зведеного, за умови дотримання вимог пунктів 4 і 5 цьо-
го Порядку.

9. Заява державного виконавця про виплату винагороди розглядається без-
посереднім керівником державного виконавця протягом двох робочих днів з 
дати її надходження та за наявності підстав, передбачених пунктами 4 і 5 цьо-
го Порядку, погоджується ним із зазначенням дати погодження. За відсутнос-
ті підстав для виплати винагороди зазначена заява протягом двох робочих днів 
з дати її надходження повертається державному виконавцю з обґрунтуванням 
підстав відмови.

У разі виконання рішення безпосередньо керівником органу державної ви-
конавчої служби заява про виплату винагороди подається для погодження ке-
рівнику вищого рівня. У такому випадку винагорода, зазначена в абзаці третьо-
му пункту 2 цього Порядку, не виплачується.

10. Під час розгляду заяви державного виконавця про виплату винагороди 
безпосереднім керівником державного виконавця перевіряються достовірність 
викладених у заяві відомостей, правильність розрахунку та наявність підстав 
для виплати винагороди, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

Для перевірки наявності підстав для виплати винагороди, зазначених у пунк-
тах 4 і 5 цього Порядку, керівник державного виконавця використовує дані ав-
томатизованої системи виконавчого провадження.

У разі погодження заяви державного виконавця про виплату винагороди та 
за умови дотримання критеріїв виплати винагороди керівник органу державної 
виконавчої служби готує подання про виплату винагороди, визначеної абзацом 
третім пункту 2 цього Порядку, в якому зазначає розрахунок (розподіл) такої 
винагороди (далі — подання про виплату винагороди).

Зазначене подання не готується у випадках, передбачених абзацами четвер-
тим — шостим пункту 2 цього Порядку.

11. Винагорода не виплачується, якщо державного виконавця притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності у зв’язку із здійсненням виконавчого прова-
дження, за яким подано заяву про виплату винагороди, або його дії (рішення) 
чи бездіяльність визнано неправомірними.

12. Погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди 
державному виконавцю та у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 10 
цього Порядку, — подання про виплату винагороди не пізніше наступного ро-
бочого дня подаються для погодження начальнику управління державної вико-
навчої служби головного територіального управління юстиції Міністерства юс-
тиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севасто-
полі.

Погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди дер-
жавному виконавцю відділу примусового виконання рішень Департаменту дер-
жавної виконавчої служби Мін’юсту не пізніше наступного робочого дня по-
дається для погодження директору Департаменту державної виконавчої служ-
би Мін’юсту.

13. У разі достатності та обґрунтованості підстав для виплати винагороди на-
чальник управління державної виконавчої служби головного територіального 
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 
в областях, мм. Києві та Севастополі погоджує заяву про виплату винагороди 
державному виконавцю та подання про виплату винагороди протягом трьох ро-
бочих днів з дати їх надходження.

У випадках, передбачених абзацами четвертим — шостим пункту 2 цього 
Порядку, начальник управління державної виконавчої служби головного тери-
торіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Рес-
публіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі або директор Департамен-
ту державної виконавчої служби Мін’юсту у разі погодження заяви державного 
виконавця та за умови дотримання критеріїв виплати винагороди готує обґрун-
товану довідку щодо розподілу винагороди між особами, зазначеними в абза-
ці п’ятому або шостому пункту 2 цього Порядку (далі — довідка щодо розпо-
ділу винагороди).

За відсутності підстав для виплати винагороди заява про виплату винагоро-
ди та/або подання про виплату винагороди протягом трьох робочих днів з дати 
їх надходження повертаються державному виконавцю та/або керівнику органу 
державної виконавчої служби з обґрунтуванням підстав відмови.

Під час погодження заяви про виплату винагороди керівники органів дер-
жавної виконавчої служби проводять за допомогою автоматизованої системи 
виконавчого провадження перевірку наявності підстав для виплати винагоро-
ди, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

14. Безпідставна відмова у погодженні заяви державного виконавця про ви-
плату винагороди або подання про виплату винагороди не допускається.

15. Державний виконавець, якому повернуто заяву про виплату винагороди, 
має право повторно подати таку заяву до кінця поточного року після усунення 
обставин, які стали підставою для її повернення. 

16. Погоджена начальником управління державної виконавчої служби го-
ловного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України 
в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі зая-
ва про виплату винагороди державному виконавцю та подання про випла-
ту винагороди не пізніше наступного робочого дня після погодження по-
даються відповідному уповноваженому структурному підрозділу головного 
територіального управління юстиції. На підставі таких заяви і подання ви-
дається наказ, в якому зазначаються особи, яким виплачується винагоро-
да, та її розміри.

У разі коли подання про виплату винагороди не погоджено, до відповідно-
го уповноваженого структурного підрозділу головного територіального управ-
ління юстиції передається погоджена заява державного виконавця про випла-
ту винагороди.

У випадках, передбачених абзацами четвертим — шостим пункту 2 цього 
Порядку, погоджена начальником управління державної виконавчої служби го-
ловного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Ав-
тономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі або директо-
ром Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту заява про виплату 
винагороди разом із довідкою щодо розподілу винагороди (у разі її складення) 
не пізніше наступного робочого дня після погодження подається відповідному 
уповноваженому структурному підрозділу головного територіального управ-
ління юстиції або уповноваженому структурному підрозділу Мін’юсту. На під-
ставі таких заяви і довідки видається наказ, в якому зазначаються особи, яким 
виплачується винагорода, та її розміри.

17. Винагорода виплачується одночасно з виплатою заробітної плати.
18. Виплата винагороди здійснюється в межах і за рахунок відповідних над-

ходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів та 
планів асигнувань спеціального фонду на відповідний рік.

19. Приватний виконавець, який забезпечив повне або часткове виконан-
ня виконавчого документа майнового характеру в порядку, встановленому За-
коном України «Про виконавче провадження», одержує основну винагороду у 
розмірі 10 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, що підлягає пере-
дачі за виконавчим документом.

Приватний виконавець, який забезпечив у порядку, встановленому Зако-
ном України «Про виконавче провадження», фактичне виконання в повно-
му обсязі виконавчого документа немайнового характеру, за яким боржни-
ком є фізична особа, одержує основну винагороду в розмірі двох мінімаль-
них заробітних плат та за виконавчим документом немайнового характеру, за 
яким боржником є юридична особа, — в розмірі чотирьох мінімальних заро-
бітних плат.

ОГОЛОШЕННЯ

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Ко-
роб Миколу Фоковича, місце проживання: с. Землянки, Ясинуватський р-н., 
Донецька обл., в судове засідання по цивільній справі за позовом Чекмак На-
дії Фоківни до Давіденко Віри Фоківни, Короб Миколи Фоковича про визна-
ння додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. Судо-
ве засідання відбудеться о 14.30 годині 27.09.2016 року у приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, під головуван-
ням судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу 
може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя Н.В. Фісун
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами 
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання,
які відбудуться: 

27.09.2016 р. (резервне судове засідання — 29.09.2016 р.)
Карп Анатолiй Кирилович об 11.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Ар-

темівський р-н, с. Тельмана, вул. Белiнського, буд. 9), справа № 409/1924/16-ц
Ктіторов Денис Юрійович об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лу-

ганськ, вул. Сумська, буд. 54а), справа № 409/1919/16-ц
Книшенко Валентина Олексіївна о 10.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

Артемівський р-н, м. Олександрівськ, вул. Інтернаціональна, буд. 4), справа № 409/1920/16-ц
Шпак Володимир Володимирович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,

Луганська міська рада, смт Тепличне, вул. Степна, буд. 5, кв. 3 , справа № 409/1918/16-ц
Сул’янова Світлана Леонідівна о 10.20 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, 

вул. Побідоносна, буд. 13, кв. 59), справа № 409/1937/16-ц
Руда Тетяна Андріївна об 11.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, сел. Юві-

лейне, кв. Шахтарська, буд. 3, кв. 42), справа №409/1947/16-ц
Суддя О. Г. Третяк

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки
справи буде розглянуто за їх 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Корюк Наталія Дмитрівна, 27.12.1973 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України виклика-
ється 29 вересня 2016 року на 10:00 год. до старшого слідчого
в особливо важливих справах другого слідчого відділу управ-
ління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних роз-
слідувань Генеральної прокуратури України Іванова А. В. 
(тел.: 044-200-71-67) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,
18, каб. № 526, для проведення слідчих та процесуальних дій
за її участю як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№ 42016000000001314 від 25.05.2016.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2429/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Батюшина Сергія Юрійовича (вул. Заводська, 6-а,
м. Рубіжне, Луганська обл.) про стягнення заборгованості. Відповідач
викликається у судове засідання, призначене на 28.09.2016 р. 
о 08.30 годині, у приміщення суду, зал № 5, для розгляду вказаної
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неявки у судове засідання відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності з постановленням заочного рішення. З опублікуван-
ням оголошення, відповідач Батюшин С. Ю. вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи

Суддя В. В. Москаленко

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів
Козіна Костянтина Вікторовича, Шаманського Сергія Миколайовича для
участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стяг-
нення на предмет застави, які відбудуться 29 вересня 2016 року до Шаман-
ського Сергія Миколайовича, Савченко Тетяни Олексіївни о 15.00 годині; до
Козіна Костянтина Вікторовича, Савченко Тетяни Олексіївни о 16.00 годині у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2407/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Суржан Оксани Петрівни (вул. Студентська, 28-а/7,
м. Рубіжне, Луганська обл.) про стягнення заборгованості. Відповідач
викликається у судове засідання, призначене на 28.09.2016 р. 
о 08.00 годині, у приміщення суду, зал судових засідань № 5, для роз-
гляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове засідання
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності з постановленням заочного рішення. З
опублікуванням оголошення, відповідач Суржан О. П. вважається пові-
домленою про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Іванівський районний суд Одеської області викликає
Бородуліна Євгена Олександровича як відповідача по
справі №499/651/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке
відбудеться 27 вересня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
в приміщенні Іванівського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: вул. Центральна, 81 А, смт Іванівка,
Іванівський район Одеської області. У разі неявки у су-
дове засідання відповідача, справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені статтями 169, 170 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І. В. Погорєлов

Попаснянський районний суд Луганської обл. ви-
кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

29.09.2016 року
12.00 - Суміна Оксана Едмундівна

Суддя Мозолева Т. В.
25.10.2016 року
14.00 - Валика Наталія Олександрівна
27.10.2016 року
13.30 - Науменко Алла Володимирівна
31.10.2016 року
09.00 - Руденко Сергій Вадимович

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

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами.

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

Токмацький районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання Грінька Сергія Григоро-
вича як відповідача в цивільній справі 
№ 328/2780/16-ц за позовом публічного акціонер-
ною товариства комерційний банк «Приватбанк» в
особі представника позивача Сафір Федора Олего-
вича до Грінька Сергія Григоровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться 28 вересня 2016 року об 11.00
годині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області 
викликає в судове засідання Маленко Оксану Вікто-
рівну як відповідача в цивільній справі 
№ 328/2699/16-ц за позовом публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» в
особі представника позивача Сафір Федора Олего-
вича до Маленко Оксани Вікторівни про стягнення
заборгованості на кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться 28 вересня 2016 року о 10.00 го-
дині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2617/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Старушек Олени Микола-
ївни (зареєстрована: вул. Визволителів, 67-в/70, м. Рубіжне, Лу-
ганська обл.) про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач викликається у судове засідання, призна-
чене на 29.09.2016 р. о 08-15 годині у приміщення суду, зал 
№ 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неявки у судове засідання відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності з постановленням заочного рішення. З опублікуван-
ням оголошення, відповідач Старушек О. М. вважається пові-
домленою про час та місце розгляду справи

Суддя В. В. Москаленко

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Плахотю Надію Володимирівну,
10 січня 1977 року народження, уродженку с. Переділь-
ське Станично-Луганського району Луганської області,
мешканку с. Ст. Айдар, вул. Песчана, б. 5, Станично-Лу-
ганського району Луганської області, у судове засідання
на 30 вересня 2016 року о 10 годині, яке відбудеться у
приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: 
м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16 Сумської області, у
справі за позовом Плахотя Віталія Олександровича про
розірвання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання відповідачки справа
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Швець І. С.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Орлової
Яни Борисівни про стягнення заборгованості, місце про-
живання якої невідомо, викликається на 29 вересня 2016
року о 09.00 годині до суду, каб. № 2-1/2, для участі у
розгляді справи (№ 234/10319/16-ц, 2/234/4351/16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Юр’єва К. С.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Курбатову Юлію Павлівну, 12.01.1987 року народження,
як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ№ 420/1666/16-ц (провадження №2/420/814/16)
за позовом Курбатова Віталія Сергійовича до Курбатової
Юлії Павлівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 28 ве-
ресня 2016 року о 13 годині 00 хвилин (резервна дата судо-
вого засідання — 29 вересня 2016 року о 14 годині 00
хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Україн-
ська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Заботін В. В.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 22.07.2016 року прийнято до провадження обвину-
вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру
досудових розслідувань за № 22016130000000108 відносно
Іорганського Григорія Петровича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Іорганський Гри-
горій Петрович. Підготовче судове засідання відбудеться 29
вересня 2016 року о 14:30 годині у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає Куванникова Євгена Сергійовича, останнє відоме
місце проживання якого: с. Гірне, м. Харцизьк Донецької
області, вул. Коцюбинського, буд.38, як відповідача у су-
дове засідання у цивільній справі №423/2786/15-ц за по-
зовом Куванникової А. І. до Куванникова Є. С. про
стягнення аліментів на утримання дітей, що відбудеться
28.09.2016 о 9-00 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя І. В. Лизенко

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Зінов’єва Олексія Олександровича, 30.03.1987 року на-
родження, як відповідача в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ№ 420/1665/16-ц (провадження
№2/420/813/16) за позовом Зінов’євої Марини Анатоліївни
до Зінов’єва Олексія Олександровича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 28 вересня 2016 року о 14 годині 00
хвилин (резервна дата судового засідання — 29 вересня
2016 року о 14 годині 40 хвилин) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Заботін В. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Гнибеді Віктору Сергійовичу, 18.04.1976 року

народження, зареєстрованому за адресою: Донецька область,
Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Лісна, буд. 30, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися
29 вересня 2016 року до каб. 3 СВ УСБУ в Донецькій області, до
слідчого Черечина А. В. за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для проведення слідчих дій за
вашою участю при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22014050000000083
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/4179/16-ц за позовом ПАТ «Сбербанк» до
Кірпічової Т. О. про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Кірпічова Тетяна Олексіївна,
21.06.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Меліоративна,
буд. 19, викликається до суду на 08 год. 45 хв. 07 жовтня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/4173/16-ц за позовом ПАТ «Сбербанк» до
Даниленка М. В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Даниленко Максим Вікторович,
13.07.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Станкев-
ського, буд. 138, викликається до суду на 09 год. 15 хв. 07 жовтня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21)
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«ПроКредит Банк» до фізичної особи-підприємця Грицай Павла Ігоровича, Грицай Мар-
гарити Костянтинівни, Грицай Ігоря Анатолійовича про стягнення кредитної заборгова-
ності. Відповідачі у цивільній справі № 233/2682/16-ц Грицай Павло Ігорович, 11.06.1987
р.н.; Грицай Ігор Анатолійович, 01.08.1958 р.н.; Грицай Маргарита Костянтинівна,
19.09.1956 р.н., зареєстровані у м. Макіївка Донецької області по вул. Рози Люксембург,
179, викликаються у судове засідання на 08.00 год. 29 вересня 2016 р. Розгляд зазначе-
ної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 23.05.2016 року прийнято до провадження обвину-
вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру
досудових розслідувань за № 22016130000000035 відносно
Святишенка Юрія В’ячеславовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко
Юрій В’ячеславович. Підготовче судове засідання відбу-
деться 30 вересня 2016 року о 15:00 годині у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті від 01.06.2016 року прийнято до провадження обвину-
вальний акт, внесений до Єдиного державного реєстру
досудових розслідувань за № 12014130570000528 відносно
Махмадієва Шодибега Савріддіновича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Махмадієв Шо-
дибег Савріддінович. Підготовче судове засідання відбу-
деться 29 вересня 2016 року о 14:00 годині у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська,30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

Марківський районний суд Луганської області викликає
відповідача Овчиннікова Сергія Олександровича на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Овчин-
нікової Віти Геннадіївни до Овчиннікова Сергія Олександро-
вича, заінтересована особа: Служба у справах дітей
Марківської районної державної адміністрації про надання
дозволу на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини
та оформлення документів для виїзду за кордон за межі Ук-
раїни та перетин лінії розмежування без згоди батька. Су-
дове засідання відбудеться 30.09.2016 р. о 10.00 год. в
приміщенні суду за адресою: смт Марківка, пл. Соборна,
буд. 31 Луганської області. 

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Відповідачка Орлова Альона Євгеніївна викликається
в судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2016
року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Іванівського
районного суду Херсонської області в смт Іванівка Хер-
сонської області, вулиця Іванівська, 34, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Роз’яснюємо, що у
разі неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних
даних.

Суддя Т. М. Ковальчук

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області повідомляє, що
26.09.2016 року о 12 год. 00 хв. відбудеться розгляд справи за позовом Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова група «ТАС» до Помилуйка Андрія Ми-
рославовича про відшкодування матеріальної шкоди, завданої в результаті ДТП.

Просимо з’явитись в судове засідання відповідача Помилуйка Андрія Мирос-
лавовича, останнє відоме місце проживання м. Тернопіль, вул. Камінна, 6, кв. 19,
на зазначену дату та час в приміщення Тернопільського міськрайонного суду Тер-
нопільської області за адресою: м. Тернопіль вул. Котляревського, 34.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглядатися у його
відсутності.

Суддя Р. М. Грицак

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Меренкової Ірини Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Меренкова Ірина Юріївна, яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Фурманова, буд. 19, кв. 83, викликається
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на 28.09.2016 р. 
о 10 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. В. Решетняк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Яніцька Наталія Романівна, 05.04.1973 р.н., жителька

смт Вигода, вул. Заводська, 4/9, Долинського району Івано-Франківської
області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необ-
хідно з'явитися о 10 год. 28 вересня 2016 року в кабінет № 226 прокуратури
Івано-Франківської області до слідчого Герасимчука В. В. за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, для проведення процесуаль-
них дій за Вашої участі при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 12014090000000074 за ч. 4 ст. 368
КК України.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає Дудник Марину
Вікторівну (прож.: кв-л Молодіжний, 11, кв. 14, м. Кіровське, Донецька об-
ласть, 86300) та Бутильського Еріка Миколайовича (прож.: вул. Вознесен-
ського, 173, с. Зуєвка, м. Харцизьк, Донецька область, 86781) у судове
засідання по цивільній справі № 329/839/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Дудник Марини Вікторівни, Бутиль-
ського Еріка Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться о 09.30 годині 29 вересня 2016 року у примі-
щенні Чернігівського районного суду за адресою: Запорізька область, смт
Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 391.

Суддя Пода М. Н.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає Антошину Галину Вале-
ріївну (прож.: кв-л Молодіжний, 9б, кв. 13, м. Хрестівка (Кіровське), Донецька область.
86302), Мартинову Наталію Петрівну(прож.: вул. Асфальтна, 5а, кв. 6, м. Хрестівка (Кі-
ровське), Донецька область, 86300) та Тиць Олександра Івановича (прож.: вул. Мічу-
ріна, 55, с. В. Мішкове, м. Амвросіївка, Донецька область, 87301) у судове засідання
по цивільній справі № 329/834/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Антошиної Галини Валеріївни, Мартинової Наталії Петрівни та Тиць
Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться о 10.30 годині 29 вересня 2016 року у приміщенні Чернігівського районного
суду за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна), 391. 

Суддя Пода М. Н.

Підозрювана Тіщенко Олена Сергіївна, 30.03.1994 року народження,
яка зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Металугрів, 17, на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
29.09.2016 р. о 09 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ в Луганській об-
ласті (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18,
контактний телефон слідчого: (099) 045-76-93) старшого слідчого Яко-
венка В. О. для допиту Вас як підозрюваного та ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження №22015130000000449 від
02.09.2015 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 111 КК, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 437 КК України.
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оголошення

12 вересня 2016 року Господарським судом
міста Києва у справі № 910/16467/15 було при-
йнято постанову про визнання ТОВ «Н-М» (код 
ЄДРПОУ 31172794, місцезнаходження: м. Київ, вул.
Сиваська, 1-А) банкрутом, відкриття ліквідаційної
процедури та призначення ліквідатором арбітражного
керуючого Черевача Миколу Михайловича (свідоцтво
№ 954 від 30.04.2013 р., адреса: вул. Шовковична, 42-
44, оф.13-В, м. Київ, Україна, 01004).

19.09.2016 р. ліквідатором ТОВ «Н-М» було при-
йнято рішення (наказ №1 від 19.09.2016 р.) про ска-
сування УСІХ довіреностей, виданих від імені
Товариства з обмеженою відповідальні «Н-М» ста-
ном на 12.09.2016 року зокрема, але не виключно,
довіреності на:

— Ло В’єт Зунг;
— Нгуєн Зуи Бахь;
— Бондарчук Віталія Олександровича.

Зарічненський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Уліцького Артура Володимировича
(10.09.1991 року народження) в цивільній справі за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Уліцького Артура
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Попереднє судове засідання відбудеться 05 жовтня
2016 року об 11.00 год. в приміщенні Зарічненського
районного суду Рівненської області за адресою: Рівнен-
ська область, смт Зарічне, вул. Грушевського, 10.

Після опублікування оголошення відповідач Уліцький
Артур Володимирович вважається належним чином по-
відомленим про час та місце судового розгляду справи.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа ви-
рішуватиметься за його відсутності на підставі наявних
доказів.

Суддя Р. М. Снітчук

Зарічненський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Шкльоду Олександра Геннадійо-
вича (15.04.1991 року народження) в цивільній справі за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Шкльоди Олексан-
дра Геннадійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Попереднє судове засідання відбудеться 05 жовтня
2016 року о 10.00 год. в приміщенні Зарічненського 
районного суду Рівненської області за адресою: Рівнен-
ська область, смт Зарічне, вул. Грушевського, 10.

Після опублікування оголошення відповідач Шкльода
Олександр Геннадійович вважається належним чином
повідомленим про час та місце судового розгляду
справи. У разі неявки відповідача у судове засідання
справа вирішуватиметься за його відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя Р. М. Снітчук

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Вітрянського
Миколу Івановича, 31 березня 1972 року народження,
уродженця с. Мутин Кролевецького району Сумської об-
ласті, останнє відоме місце реєстрації: Сумська область,
Кролевецький район, село Заболотове, як відповідача
по справі №579/1402/16-ц, пров. № 2/579/339/16 за по-
зовом публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Вітрянського Миколи Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 25 жовтня 2016
року о 9 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13. Суд пропонує Вітрянському М. І.
подати письмові пояснення та всі наявні докази по
справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання
це оголошення вважається належним повідомленням, і
справа буде розглянута за відсутності Вітрянського М. І.

Суддя О. В. Моргун

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «ПРОВІДНА», інте -
реси якого представлені Ходаченко Вікторією Мико-
лаївною, до Чоха Анатолія Васильовича про
відшкодування матеріальної шкоди в порядку рег-
ресу.

Відповідач у справі Чоха Анатолій Васильович,
30.07.1982 р.н., зареєстрованим у м. Києві не зна-
читься, викликається до суду на 06 жовтня 2016 р.
о 09.30 год., каб. № 9, в приміщення суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Ларіонова Н. М.

Арцизький районний суд Одеської області викликає По-
дорван Володимира Миколайовича (адреса: м. Арциз Оде-
ської області, вул. Мічуріна, буд. № 26) як відповідача по
цивільній справі № 492/1459/14-ц за позовом Подорван
Світлани Данилівни до Подорван Володимира Миколайо-
вича про розподіл майна, набутого під час шлюбу, на
03.10.2016 р. о 13 год. 30 хв., 07.10.2016 р. на 08 год. 30 хв.
до залу судових засідань № 1 Арцизького районного суду
Одеської області (м. Арциз Одеської області, вул. Соборна,
буд. 29, суддя Гусєва Н. Д., тел./факс: (04845) 3-12-43, 
3-14-38) та пропонує надати заперечення проти позову та
докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Подорван В. М., що відповідно до ст. 74
ЦПК України, з опублікуванням оголошення по виклик його
до суду, він вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи. У разі неявки Подорван В. М. у судове засі-
дання або неповідомлення про причину неявки, суд може
ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі дока-
зів.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Зарицької Ок-
сани Вікторівни до Зарицького Максима Володимировича
за участю третьої особи Органу опіки та піклування Слов’ян-
ської міської ради Донецької області про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів. Відповідач по справі
Зарицький Максим Володимирович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, Слов’янський район, с. Ста-
родубівка, вул. Робоча, будинок № 75, викликається на 30
вересня 2016 року на 11 годину 00 хвилин до Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 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 у його відсутність. 

Суддя Хаустова Т. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовною заявою Гринько
Вікторії Олександрівни до Конова Сергія Миколайовича
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням. Відповідач по справі
Конов Сергій Миколайович, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Батюка,
будинок № 33, квартира № 21, викликається на 28 ве-
ресня 2016 року на 13 годину 30 хвилин до Слов’ян-
ського міськрайонного суду Донецької області
(Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2), 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 у його відсутність. 

Суддя Хаустова Т. А.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/1802/16-ц за позовом
комерційний банк «Приватбанк» до Бондаренка Олек-
сандра Ігоровича про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Бондаренка
Олександра Ігоровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Вавілова, б. 90, як відповідача по
справі на 03 листопада 2016 року на 13.20 годину.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою: 
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх, 
головуючий суддя Грищенко О. В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута в його відсутність за наявними матеріа-
лами в справі.

В провадженні Вижницького районного суду Чер-
нівецької області знаходиться цивільна справа 
№ 713/1212/16-ц провадження № 2/713/561/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент-Банк» до Кукуляка Дмитра Васильовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначений на 04
жовтня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні Ви-
жницького районного суду: м. Вижниця, вул. Укра-
їнська, 13, Чернівецька область, суддя Кибич І. А.

Суд викликає Кукуляка Дмитра Васильовича, 28
лютого 1975 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Вижниця, вул. І. Богуна, 8 Чернівець-
кої області, як відповідача по справі.

Явка до суду є обов’язковою, в разі неявки відпо-
відача справа розглядатиметься без його участі за
наявними матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Білицького Валерія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Білицький Валерій Вікторович
проживає за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. 60 років утворення СРСР, буд. 17, кв.
30, викликається в судове засідання, яке призначене
на 10 год. 30 хв. 04.10.2016 р. до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у су-
дові засідання, які відбудуться: 

17.10.2016 р. на 14-00 (резервне судове засідання
21.10.2016 р. на 14-00)

Скріпченко Олександр Іванович
17.10.2016 р. на 13-00 (резервне судове засідання

21.10.2016 р. на 13-00)
Яцуміра Елла Анатоліївна

Суддя Потапенко Р. Р.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі 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.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Кондратьєвої Оксани Воло-
димирівни про стягнення заборгованості. Відповідачка Кондратьєва Оксана
Володимирівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Сели-
дове, вул. П. Морозова, буд. № 47, викликається на 29.09.2016 р. о 08 год.
30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача до суду вона повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Милокост Марії Миколаївни
про стягнення заборгованості. Відповідачка Милокост Марія Миколаївна,
яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Щорса,
буд. № 15, кв. № 34, викликається на 29.09.2016 р. о 10 год. 30 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача до суду вона повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Саркісьянц Нелі Сергіївни
про стягнення заборгованості. Відповідачка Саркісьянц Неля Сергіївна, яка
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. 50-річчя
СРСР, буд. № 106, кв. № 4, викликається на 29.09.2016 р. об 11 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача до суду вона повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Роїк Ві-
талія Миколайовича, який проживає по вул. Хотинська, 101,
м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відкладено на 13.10.2016 року о 10:00 го-
дині у приміщенні Садгірського районного суду: м. Чернівці,
вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність
за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований
за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського,
18 а, викликає Страшкеву Євгенію Дмитрівну у судове засідання
по цивільній справі за позовом публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Страшкевої Євгенії
Дмитрівни, Шевченко Ірини Володимирівни, що діє також в ін-
тересах малолітнього Страшкєва Артема Денисовича про ви-
знання дій неправомірними та виселення із зняттям з
реєстраційного обліку, яке призначене на 11:00 годину 11 жов-
тня 2016 року (суддя Демидова С. О.) У випадку неявки відпові-
дачів справу буде розглянуто у заочному порядку.

Хорольський районний суд Полтавської області викликає
Шульгу Сергія Володимировича, 19.03.1987 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Кременчук, вул. Червоноармій-
ська, буд. 31, кв. 44, як відповідача по цивільній справі за
позовом Шульги Юлії Валеріївни до Шульги Сергія Володи-
мировича про розірвання шлюбу, призначене на 12 жовтня
2016 року о 08:30 год. в залі суду за адресою: 37800, 
м. Хорол, вул. Незалежності, 82.

В разі неявки справа буде розглядатися за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Н. С. Миркушіна

Сватівський райсуд Луганської
обл. (м. Сватове, пл.50-річчя Пере-
моги, 34) викликає Гусєльнікову
Ірину Вікторівну, 25.06.1968 р н.,
інд. код 2501318325, по цивільній
справі № 426/3480/15-ц на
07.10.2016 р. о 9-00 за позовом КС
«Компаньйон» про стягнення кре-
диту. У разі неявки справу розгля-
нуть без вашої участі згідно ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Попова О. М.

Любашівський районний суд Одеської області ви-
кликає Лагдан Віктора Павловича як відповідача у
справі за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Лагдан Вік-
тора Павловича про стягнення заборгованості.
Судове засідання по справі відбудеться 17 жовтня
2016 року о 09:00 годині в приміщенні Любашів-
ського районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, смт Любашівка, вулиця Володи-
мира Князя, 84, зал судових засідань № 1. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута у її
відсутність. 

Суддя Споришева Н. І.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Андріяка Олександра Васильовича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться 02.11.2016 року о
12:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа №
185/1531/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Скрипника Віктора
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Скрипник Віктор Сергійович викликається у
судове засідання на 09 30 год. 04 листопада 2016 року у
приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області за адресою: Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Суддя Боженко Л. В.

Енергодарський міський суд Запорізької області викли-
кає Костенка Віталія Сергійовича, 09.01.1986 року народ-
ження, проживаючого за адресою: вул. Поповича, буд. 16,
кв. 31, м. Торез Донецької області, як відповідача у справі
№ 316/1244/16ц (провадження № 2-316/783/16) за позовною
заявою Коростельової Юлії Олексіївни, в інтересах якої діє
Темненко Валентина Олександрівна, до Костенка Віталія
Сергійовича про стягнення аліментів на утримання неповно-
літньої дитини.

Судове засідання відбудеться 07.10.2016 року о 08-30 го-
дині за адресою: пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енергодар,
Запорізька область.

У разі неявки відповідачів розгляд справи буде проводи-
тися у їх відсутності на підставі наявних у справі доказів від-
повідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н. О. Вільямовська

Козелецький районний суд Чернігівської області повідомляє, що судове засі-
дання у цивільній справі № 734/1903/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Горпинченка Павла Андрійовича про стягнення заборгованості
призначене до розгляду у судовому засіданні на 30 вересня 2016 року на 16 го-
дину 30 хвилин, під головуванням судді С. М. Бараненка, в приміщенні суду за
адресою: смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області. Для
участі у справі як відповідач викликається Горпинченко Павло Андрійович, 12
липня 1962 року народження, останнє відоме місце реєстрації: Козелецький
район, Чернігівська область, с. Булахів, вул. Щорса, буд. 38, 17070.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у разі
відсутності відомостей про причини неявки відповідача, повідомленого належним
чином, причину неявки буде визнано судом неповажною і суд вирішує справу на
підставі наявних даних чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул.  Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Фісюнова Олександра Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Фісюнов Олександр Миколайович, що мешкає
за адресою: м. Юнокомунарівськ Донецької області, вул. Алішера
Навої, 40, кв. 3, викликається на 08.30 годину 27 вересня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169
ЦПК України справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Смаглій Галини Юхимівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачка у справі Смаглій Галина Юхимівна, що мешкає за адресою:
м. Єнакієве Донецької області, вул. Блюхера, 124, кв. 82; м. Залізне Донець-
кої області, вул. Декабристів, 16, викликається на 08.30 годину 29 вересня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко
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Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Дьоміна Олександра Юрійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Дьомін Олександр Юрійович,
який зареєстрований та проживає за адресою: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Бесонова, 42/309, виклика-
ється на 08.15 год. 28 вересня 2016 р. до Слов’янського
міськрайонного суду в зал № 5 для участі у поперед-
ньому судовому засіданні. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя M. B. Лаптєв

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає
Зубко Інну Володимирівну, 1978 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Кобеляки, вулиця Ракетна, 7 Полтавської
області, як відповідача по цивільній справі за позовом Лит-
вин Юрія Васильовича до Зубко Інни Володимирівни про
стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

Судове засідання відбудеться 18 жовтня 2016 року о 09
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кобе-
ляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто за Вашої відсутності.

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

Суддя Омельченко І. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідачів в судове засідання Зєнцова Олександра
Вікторовича та Зєнцову Інну Анатоліївну в справі 
№ 433/1547/16-ц-2/433/908/16 за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії – Луганського
обласного управління АТ «Ощадбанк» до Зєнцова Олек-
сандра Вікторовича, Зєнцової Інни Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості.

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

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

Суддя Н. В. Крівоклякіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідача Калашникова Сергія Станіславовича для
участі в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» в особі
філії – Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк»
про стягнення заборгованості, яка відбудеться 05 жовтня
2016 року о 16:00 годині у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Виноградівський районний суд Закарпатської області по
цивільній справі з позовом Турзай Марії Михайлівни до
Якоб-Турзай Іболі Василівни, треті особи Турзай Василь Ва-
сильович, Турзай Сільвія Василівна про визнання права
власності на спадкове майно, викликає Якоб-Турзай Іболю
Василівну, 10.01.1954 року народження (останнє відоме
місце проживання: Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Ардовецька, 83) як відповідача в судове засідання, яке
відбудеться 10.10.2016 року об 11-00 годині в приміщенні
Виноградівського районного суду за адресою: 90300, Закар-
патська область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК
України.

Суддя А. В. Кашуба

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської

області викликає в судове засідання як відповідача

Вейпан Ярослава Валерійовича по цивільній справі

за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Копча І. М., Вейпан

Я. В. про стягнення заборгованості, яка призначена

до розгляду на 09 год. 00 хв. 19 жовтня 2016 року в

приміщенні Мукачівського міськрайонного суду 

(м. Мукачеве, вул. Беляєва, 8).

Суддя Ю. Ю. Куцкір

Повідомлення про зменшення розміру статутного
капіталу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ІТА», код ЄДРПОУ 24259895, місцезнаход-
ження: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2
(далі — Товариство), повідомляє, що Загальними
зборами учасників Товариства, які відбулися 19 ве-
ресня 2016 року (Протокол №1/2016 від 19.09.2016
року) прийнято рішення про зменшення розміру ста-
тутного капіталу до 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч
гривень нуль копійок).

Старобільський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання Росік Володимира Во-
лодимировича, проживаючого за адресою: Луган-
ська область, м. Антрацит, вул. Старокам’яна, 10/1,
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 6/431/123/16р. за заявою про заміну сторони ви-
конавчого провадження, яке відбудеться 29 вересня
2016 року о 08 год. 40 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38-«а». У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає в судове засідання як відповідача 
Єгорова Андрія Володимировича по цивільній справі 
№ 495/4795/16-ц за позовом ПАТ «Кредобанк» до Єго-
рова Андрія Володимировича про стягнення кредитної
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року о
16.30 годині в залі судового засідання № 8 Білгород-
Дністровського міськрайонного суду Одеської області за
адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський,
вул. Воїнської слави, 27 кабінет № 8.

В разі неявки відповідача у судове засідання на вка-
зану дату, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Ю. В. Шевчук

Арцизький районний суд Одеської області викликає Єре-
меєва Анатолія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою:
вул. Чапаєва, буд. № 75, кв. 1, м. Арциз Одеської області, як
відповідача по цивільній справі № 492/507/16-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фі-
нанс» до Єремеєва Анатолія Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 28.09.2016 р. о 10 год. 15 хв. у залі № 1 Ар-
цизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя
Крутова О. М., тел./факс: (04845)3-62-30,3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непові-
домлення про причину його неявки, справа буде розглянута
у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгада-
ється цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Сульфадінової Валентини Андріївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач по справі Сульфадінова Валентина Андріївна,
яка зареєстрована та проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Малинича, 43/32, викликається на
08.30 год. 28 вересня 2016 року до Слов’янського міськра -
йонного суду в зал № 5 для участі у попередньому судовому
засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя M. B. Лаптєв

Пологівським районним судом Запорізької області
(70600, м. Пологи, вул. Єдності, 28) розглядається цивільна
справа № 324/1079/16-ц за позовом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
до Васильєва Миколи Вікторовича, Васильєвої Олени Кузь-
мівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідачі Васильєв Микола Вікторович, Васильєва
Олена Кузьмівна викликаються до Пологівського районного
суду Запорізької області на 29 вересня 2016 року об 11.00
год. для участі в розгляді справи під головуванням судді
Омельчук В. Є. Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
чів, справа буде розглянута за наявними в матеріалах справи
доказами.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Новікова Володимира Сергійовича як відповідача
у судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/1491/16-ц (Провадження № 2/420/752/16) за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Новікова Володимира
Сергійовича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 10 жовтня 2016 року о 14 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання 13 жовтня 2016 року о 14 год.
00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Шеремету Олексію Павловичу необхідно з’явитися в
судове засідання на 24 жовтня 2016 року на 11-00 го-
дину до Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпро-
петровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як
відповідачу по цивільній справі № 199/5859/16-ц за по-
зовом Шеремет Олени Олександрівни до Шеремета
Олексія Павловича, третя особа: Відділ опіки та піклу-
вання державної адміністрації Амур-Нижньодніпров-
ського району міста Дніпропетровська, про позбавлення
батьківських прав.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних
матеріалів та постановлено заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гут-
ник Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Гутник Тетяна Сергіївна, яка зареєс-
трована та проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Бесонова, 33/273, викликається на 08.00 год. 28
вересня 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в
зал № 5 для участі у попередньому судовому засіданні.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя М. В. Лаптєв

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Фаустова Андрія Юрійовича, Фаус-
тову Марину Василівну для участі в цивільній справі за
позовом ПАТ «Кредобанк» про стягнення заборгова-
ності, яка відбудеться 06 жовтня 2016 року о 16.30 го-
дині у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Скринського Артема Миколайовича,
07.01.1980 р.н. в судове засідання, яке призначене
на 11 год. 00 хв. 28 вересня 2016 року, для розгляду
цивільної справи № 319/681/16-ц за позовом Леуса
Геннадія Володимировича до Скринського Артема
Миколайовича про стягнення боргу, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області. 

Суддя Ю. М. Горбачов

Кагарлицький районний суд Київської області викликає в
якості відповідача гр. Сілкіна Михайла Васильовича, 21.11.1973
р. н., по цивільній справі № 368/1207/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Сілкіна Михайла Васильовича про стягнення
заборгованості, для розгляду даної справи по суті. Останнє ві-
доме місце проживання відповідача Сілкіна Михайла Васильо-
вича: Київська область, м. Кагарлик, вул. Зеленського, 40.
Фактичне місце проживання не відоме.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2016 року о 12 год.
20 хв. в м. Кагарлик, у приміщенні Кагарлицького районного
суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Кагар-
лик, вул. Володимира Великого, 3, головуючий по справі суддя
Шевченко І. І.

В разі неявки відповідача гр. Сілкіна М.В. в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Алєксєєв Олександр Сергійович, 22.09.1967 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Декабристів, 7/1, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/3097/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Алєк-
сєєва Олександра Сергійовича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
30.09.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Мельника Романа
Васильовича, 30 серпня 1990 року народження, останнє місце
проживання та реєстрації якого: с. Єрчики, вулиця Шевченка,
буд. 7, Попільнянського району Житомирської області в ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» до Мельника Романа
Васильовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
о 12 годині 30 хвилин 17 жовтня 2016 року в залі Попіль-
нянського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмель-
ницького, 24, Попільнянського району Житомирської
області. В разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає пред-
ставника ТОВ «Сервком» як відповідача по цивільній
справі № 2/756/4941/16 за позовом Коровченка Сергія
Володимировича до ТОВ «Сервком», третя особа: «APT-
Сістем», ТОВ «Маргред Коммерц Лімітед» про розір-
вання договору купівлі-продажу частки, у судове
засідання на 30 вересня 2016р. об 11.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними у справі доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Кудибина Сергія Тарасовича як від-
повідача у цивільній справі № 343/1235/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кудибина Сергія
Тарасовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 30 вересня 2016 року
о 13.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. До-
лина, вул. Обліски, 115.

У випадку неявки відповідача, справу буде розгля-
нуто у заочному порядку.

Суддя Тураш В. А.

В провадженні Старобільського районного суду Луган-
ської області  перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Іванова Юрія Олексійовича  про стягнення
заборгованості. Старобільський районний суд Луганської
області викликає Іванова Ю. О. в судове засідання 11 жовтня
2016 року о 09-30 год. для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Альфа Банк» до Іванова Ю. О. про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться за адресою Старобільського
районного суду Луганської області (Суддя О. М. Березка).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази їх підтвердження. У випадку неявки відпо-
відача в судове засідання та неповідомлення суду про при-
чини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю за
наявними в матеріалах справи доказами.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Кизимчук Тетяну 
Миколаївну, 12.08.1965 року народження, мешканку 
м. Коростень Житомирської області, вул. Рози Люксем-
бург, 13, як відповідача в цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 06 жовтня 2016 року о 9
годині в залі судових засідань №3 Коростенського міськ-
районного суду. У разі неявки відповідачів або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута
за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Скакун Ірині Іванівні, 30.03.1963 р.н.,

уродженці м. Лисичанськ Луганської області, зареєстро-
ваній за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ,
вул. гора Кірова, 14/4, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135 КПК України, необхідно з’явитися 28.09.2016 об 11
год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області, за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого
слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Фурсевича В. В., для проведення
слідчих (розшукових) та процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №22016130000000202 від 08.09.2016.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 20.10.2016 року о 15 год.
30 хв. каб. № 48 як відповідача Гринь Ігоря Володи-
мировича по цивільній справі № 333/3311/16 за по-
зовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Гринь І. В. про
стягнення боргу.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Віннік Тетяні Олександрівні, 22.03.1981

р.н., уродженці м. Державінськ-1 Турганської області
республіки Казахстан, зареєстрованій за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, кв. 50 років Перемоги,
буд.1, кв. 21, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Ук-
раїни, необхідно з’явитися 28.09.2016 о 10 год. 00 хв. до
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
Фурсевича В.В., для проведення слідчих (розшукових)
та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22016130000000202 від 08.09.2016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Єрьоменку Анатолію Яковичу,

04.05.1949 р.н., уродженцю м. Лисичанськ Луганської
області, зареєстрованому за адресою: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ-18, кв. Ленінського Комсомолу,
27/82, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України,
необхідно з’явитися 28.09.2016 о 12 год. 00 хв. до слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області,
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Фур-
севича В.В., для проведення слідчих (розшукових) та
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22016130000000202 від 08.09.2016.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Третьякова Сергія Олександровича та Степанчука Олек-
сандра Валерійовича як відповідачів у судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом Давидової
Ірини Іванівни до Третьякова Сергія Олександровича та
Степанчука Олександра Валерійовича про визнання до-
віреності недійсною, що відбудеться 30 вересня 2016
року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського рай-
онного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, зал № 3-К.

У разі неявки в судове засідання вказаних осіб без по-
важних причин, справа буде розглянута за їх відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. П. Сингаївський

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Коржова Олексія Валерійовича, місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Теремківська, 2-А, кв. 20, у судове
засідання, що призначено на 28 жовтня 2016 року на 15
годину 00 хвилин у цивільній справі № 752/11761/16-ц,
провадження по справі 2/752/4723/16 за позовом Шуш-
кевич Валентини Павлівни до Коба Олени Валеріївни,
Коржова Олексія Валерійовича, третя особа: Шушкевич
Володимир Григорович, про визнання права власності
на майно за набувальною давністю.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабінет 
№ 26.

Суддя О. В. Мирошниченко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Попова Ми-
коли Вікторовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Попова Миколу Вікторовича
в судове засідання, яке відбудеться 29.09.16 року о 
10-15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький C. I.,
тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами в заочному порядку.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Кузяшеву Нелю Ібрагимівну та Кузяшева Рястема Ази-
зулловича як відповідачів в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ № 420/1670-16-ц (провадження
№ 2/420/818/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузяше-
вої Нелі Ібрагимівни, Кузяшева Рястема Азизулловича, про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 27 вересня 2016
року об 11 годині 30 хвилин (резервна дата судового засі-
дання 29 вересня 2016 року о 08 годині 30 хвилин) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою:
Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Заботін В. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +13 +18
Житомирська +4   +9    +13 +18
Чернігівська +4   +9    +13 +18
Сумська +4   +9    +13 +18
Закарпатська +4   +9    +13 +18
Рівненська +4   +9    +12 +17
Львівська +4   +9    +12 +17
Івано-Франківська +4   +9    +11 +16
Волинська +4   +9    +11 +16
Хмельницька +4   +9    +12 +17
Чернівецька +4   +9    +12 +17
Тернопільська +4   +9    +11 +16
Вінницька +4   +9    +13 +18

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +13  +18
Кіровоградська +5   +10   +15  +20
Полтавська +4     +9   +13  +18
Дніпропетровська +6   +11   +15  +20
Одеська +8   +13   +13  +18
Миколаївська +8   +13   +15  +20
Херсонська +8   +13   +15  +20
Запорізька +8   +13   +15  +20
Харківська +4     +9   +13  +18
Донецька +6   +11   +13  +18
Луганська +4     +9   +11  +16
Крим +8   +13   +15  +20
Київ +7     +9   +15  +17

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Машинобудівники
почитають про себе

Олександр СУМСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ВИДАННЯ. «Від Крайньої Півночі — до спекотних пустель» — так
називається книжка-альбом, яка щойно побачила світ у сумському ви-
давничому будинку «Еллада» з нагоди 120-річчя від дня заснування
одного з найбільших вітчизняних підприємств — ПАТ «Сумське маши-
нобудівне науково-виробничого об’єднання». Символічно, що видання
вийшло друком напередодні професійного свята машинобудівників.
Як наголошується в анотації, під однією обкладинкою зібрано унікальну
інформацію про становлення  і розвиток флагмана машинобудування
від далекого 1896-го і  донині. За кожним фактом, прізвищем, цифрою,
датою — неповторна мить життя як робітничого колективу, так і міста.
Книжка насичена численними світлинами, частина з яких друкується
вперше і має велике пізнавальне значення для сучасників. Розрахо-
вана на широке коло читачів, яких  цікавить історія рідного краю, його
славетні традиції, насамперед трудові, в основі яких — наш спільний
економічний і духовний добробут. Автори видання  — керівник прес-
центру Сумського НВО Діана Кіріченко та власкор «УК» в Сумській
області заслужений журналіст України Олександр Вертіль.

Футболіст допоміг
оздоровити дітей

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ВІДПОЧИНОК. Попри  те, що новий навчальний рік вже розпочав-
ся,  для 45 школярів із Запоріжжя та області триває справжній літній
відпочинок. Їх запросив у гості до Хорватії місцевий футболіст, екс-
гравець київського «Арсеналу»,  а нині  агент ФІФА Івиця Пірич. Діти
отримали нагоду відпочити на знак шани до героїчних подвигів їхніх
батьків — учасників АТО, частина з яких загинули в зоні бойових дій.

У Загребі українську делегацію із Запоріжжя та Києва привітав по-
сол України в Республіці Хорватія Олександр Левченко. Зустріч роз-
почалася на вулиці Українській біля Каштана Дружби — символу від-
носин України та Республіки Хорватія. Продовжили урочистості біля
пам’ятника Тарасові Шевченку. Школярі  декламували вірші Кобзаря
й співали «Україна — це ми», а також  разом із послом виконали гімн
України.  Зі столиці Хорватії українські учні прибули  на відпочинок
до міста Оміш (Сплітсько-Далматинська жупанія), що на мальовни-
чому Адріатичному узбережжі.

Пусти цапа в Альпи, то він 
і на церемонію прийде
ШОУ ДОВГОНОСИКІВ. У США  вручили Шнобелівську премію за
найкумедніші та найпарадоксальніші винаходи 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Днями в Гарвардському
університеті  — найдав-

нішому чинному  вищому  на-
вчальному  закладі  США від-
булася двадцять шоста цере-
монія вручення Шнобелів-
ської  премії. Названа  також
Антинобелівською, вона при-
суджується за найсумнівніші,
абсурдні і на перший погляд
марні наукові досягнення.
Утім, винаходи, що спершу
викликають  лише усмішку,
згодом змушують замисли-
тися. Можливо,  в цьому і по-
лягає народна любов до  паро-
дії на найпрестижнішу між-
народну наукову відзнаку.

Нагороду, засновану в 1991
році Марком Абрахамсом і
гумористичним журналом
«Аннали неймовірних дослід-
жень», спершу вручали в
Массачусетському техноло-
гічному інституті. Нині  це
відбувається в самому Гар-
варді напередодні стокголь-
мської нобелівської церемонії.
А дипломи нобелівським лау-
реатам вручають володарі
справжніх нобелівських пре-
мій,  які іноді капітулюють
перед «довгоносиками»,  мов-
ляв, як я сам до такого не до-
думався. 

А додумалися цьогоріч ось
до чого. Премію з хімії отри-
мав німецький автомобільний
концерн Volkswagen за хит-
рий спосіб обманювати тести
викидних газів, який став
причиною гучного скандалу.
«Дизель-гейт» наробив  чи-
мало галасу: вмонтоване про-
грамне забезпечення вмика-
ло фільтри під час стендових
перевірок, чим змінювало ре-
жим роботи двигуна, значно
знижуючи рівень викиду
шкідливих газів.  За  звичай-
ної експлуатації двигуна під
час руху пристрій вимикав
фільтри, і викиди шкідливих
речовин багаторазово пере-
вищували допустимі норми.

З біології премію  отримав
британець Том Туейтс, який
три дні вживався  в Альпах в
образ козла. Чоловік навіть
одягав спеціальні протези,

аби ходити як тварина, встиг
завести рогатого друга і мало
не побився із самцями за ко-
зу. Первісна ідея британця
полягала в тому, що  у такий
спосіб можна боротися зі
стресом сучасної цивілізації.
Приблизно рік він докладно
вивчав теорію, а потім
звернувся до фа-
хівця із протезу-
вання з про-
х а н н я м
вигото-
вити для
нього цапині
ноги.

Свою пре-
мію Туейтс
розділив з ін-
шим британцем,
Чарльзом Фостером,
який намагався вжитися в
роль борсука, видри, лисиці і
оленя.

У номінації «Репродукція»
приз здобув єгипетський
уролог  Ахмед Шафік за ви-
вчення впливу носіння синте-
тичного, бавовняного  чи вов-
няного спіднього  на сек-
суальне життя щурів. Уче-
ний з’ясував, що у щурів, які
носили синтетичну білизну,
зменшується сексуальна ак-
тивність. Продовжити дослід-

ження єгиптянин вирішив на
людях.

Вчені з Нової Зеландії от-
римали Шнобелівську пре-
мію з економіки за дослід-
ження, присвячене «індиві-
дуальності бренду». Під час
дослідження вони показува-

ли студентам зобра-
ження каменів,

які ті повинні
були описати.
У наслідок
було складе-
но описи
особистостей

каменів. При-
міром, камінь

G виявився ба-
гатієм-бізнесме-

ном з Нью-Йорка,
бездоганним, можли-

во, трохи замкнутим. Камінь I
студенти описали як «цигана
або мандрівника, хіпі», а ка-
мінь H було визнано «скром-
ним» і «приземленим».

Шнобелівку  з психології
вручили  міжнародній групі
вчених, які опитали тисячу
брехунів про те, наскільки
часто вони брешуть, і описали
те, наскільки добре це вихо-
дить. Премію миру присуд-
жено вченим із Канади і
США, які провели дослід-

ження «Сприйняття і вияв-
лення псевдонаукової нісе-
нітниці», а премію в галузі ме-
дицини отримали вчені, які
з’ясували, що свербіж лівої
половини тіла  можна вгаму-
вати, почухавши праву перед
дзеркалом.

Приз у галузі фізики діс-
тався групі вчених з Універ-
ситету Південного Уельсу, які
виявили, що ґедзі кусають бі-
лих коней рідше за інших, а
також   з’ясували, чому бабки
так люблять чорні надгробні
плити.

Шнобеля з літератури
удостоївся шведський енто-
молог Фредрік Сйоберг за
свою тритомну біографічну
роботу, що описує задоволен-
ня від колекціонування мер-
твих і ще живих мух. І, на-
решті, премію в галузі  сприй-
няття розділили японські
вчені Ацуко Хігасіяма і Кохей
Адат, які досліджували, чи
справді  ми бачимо речі інак-
ше, якщо нагнутися і поди-
витися на них через про-
світ між ногами.

Цього року лауреати  як
приз отримали чек на суму
10 трильйонів зімбабвій-
ських доларів (приблизно
40 центів у доларах США).

Житіє моє — парнокопитне

А так речі здаються більшими… Хто у світі всіх миліший?
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