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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України на 18 жовтня 2016 року
USD 2578.3191 EUR 2834.6040 RUB 4.0828 / AU 323527.48 AG 4486.28 PT 240557.17 PD 165528.09

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

Чи питимемо українське  молоко? 
НА ЧАСІ. Якщо виробництво дедалі скорочуватиметься, згодом воно не задовольнятиме 
навіть нинішнього скромного попиту

Володимир КОЛЮБАКІН 
для «Урядового кур’єра» 

Чи залишиться Україна з 
українським молоком? 

Питання не таке риторичне, 
як може здатися. Начебто мо-
лока в нас доволі, але лише 

на перший погляд. Експерт-
аналітик аграрної галузі 
В асиль Вінтоняк констатує: 
виробництво молока в Укра-
їні впродовж останніх років 
скорочується —  лише за ві-
сім місяців цього року знизи-
лося на два відсотки відповід-

но до зменшення поголів’я ко-
рів. За підсумками року ви-
робництво молока очікувано 
скоротиться на понад 10 міль-
йонів тонн, а наступного — 
негативна тенденція збере-
жеться. Навіть якщо держава 
надумає посилити підтримку 

тваринництва, зупинити па-
діння в иробництва одразу не 
вдасться. 

Скорочення відбувається 
здебільшого за рахунок гос-
подарств населення:  корів, 
як правило, тримають стар-
ші люди, молодь не хоче за-

йматися невигідною, на їхній 
погляд, справою. На тварин-
ницьких підприємствах мо-
лочного напряму скорочен-
ня менше, але нестачу моло-
ка  від приватних гос-
подарств компенсувати 
воно не в змозі. 

Прем’єр-міністр про необхідність підвищення 
соціальних стандартів  
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Берлін приймає 
нормандський формат

ДИПЛОМАТІЯ. Сьогодні у столиці ФРН зберуться глави дер-
жав нормандського формату, щоб знайти шляхи «для спону-
кання Росії виконати безпекову частину мінських домовле-
ностей». Про цю зустріч, спілкуючись телефоном, домовили-
ся Президент України Петро Порошенко, Президент Франції 
Франсуа Олланд та Канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє 
прес-служба АП. Під час розмови Петро Порошенко наголосив 
на важливості спільної позиції України та країн ЄС напередодні 
засідання Європейської Ради, яке відбудеться 20—21 жовтня у 
Брюсселі, де розглядатимуть стратегію відносин із Росією.

Речник уряду ФРН Штеффан Зайберг анонсував участь у 
зустрічі в Берліні президента РФ Володимира Путіна, повідо-
мляє DW. «Через рік після останньої зустрічі в Парижі 2 жов-
тня 2015-го канцлер запросила французького, українського та 
російського президентів у Берлін, щоб оцінити реалізацію мін-
ських домовленостей з моменту останньої зустрічі та обговори-
ти подальші кроки», — йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

2700 гектарів   
території Донеччини й Луганщини 
розмінували сапери Збройних сил 

від початку антитерористичної 
операції на Донбасі   

 
«Питання реформи 

системи оплати праці — 
пріоритет номер один. 

Ми маємо в 2017 рік 
увійти з якісною 

системою оцінки 
праці в Україні».

Путінську лжу 
зупинить «Бастіон»

ДокумеНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку перерахування 
деяких субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг, 
субсидій та компенсацій»

Реалізація проектів 
з енергоефективності 
дасть змогу заощадити 
11,4 мільярда кубометрів 
газу щорічно

РеФоРмА

ІНФоРмАЦІЙНА ВІЙНА. Протидія російській пропаганді 
потребує зусиль не лише держави, а й громадськості
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Великописарівський районний суд Сумської області викликає Гончаренка
Олексія Анатолійовича, 27.03.1972 року народження, уродженця: с. Ста-
ничне Великописарівського району Сумської області, у судове засідання,
яке відбудеться 24 жовтня 2016 року об 11.00 год. у залі судових засідань
суду: смт В.Писарівка, вул. Борців Революції, 12 Сумської області, як від-
повідача по цивільній справі №575/730/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк», представник позивача: Сафір Федір Олегович, до Гончаренка Олексія
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини, або

неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без його
участі на підставі наявних матеріалів справи.

Суддя А. І. Савєльєва

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України викликає Черниш Олександру Яківну, 10 липня 1948 року народження,
уродженку с. Погорілівка Кролевецького району Сумської області, останнє ві-
доме місце реєстрації: Сумська область, м. Кролевець, вул. Дорожна, буд. №54,
як відповідачку по справі №579/1562/16-ц, 2/579/390/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Черниш Олек-
сандри Яківни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 11 листопада 2016 року о 10 годині 00
хвилин у м. Кролевець Сумської області,  вул. Франка, 13.

Суд пропонує Черниш О.Я. подати письмові пояснення та всі наявні докази
по справі. У випадку неявки відповідачки в судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Чер-
ниш О.Я.

Суддя О. В. Моргун

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банківська, 39А) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Унгурян Євгенії Леонідівни про
стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідачка у справі: Унгурян Євгенія Леонідівна, 13.05.1972 року
народження, зареєстрована за адресою: м. Іловайськ, вул. Аудитор-
ська, 41/4, викликається на 28 жовтня 2016 року об 11.00 год. до суду,
каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Хаджиогло
Георгія Миколайовича, 18 травня 1982 року народження, останнє відоме місце реєс-
трації за адресою: вул. 9 травня, № 91, с. Кубей, Болградський район, Одеська область,
що 02.11.2016 року об 11.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського ра -
йонного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня,
№ 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/1733/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Хаджиогло
Георгія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Хаджиогло Георгію Миколайо-
вичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто
або через представника.

У разі неявки в судове засідання Хаджиогло Георгія Миколайовича, справа може
бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній
доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа №522/14849/16ц за позовом Михайлова Ігоря Борисовича до
Олейник Маріни Іванівни, третя особа: Одеська товарна біржа - про ви-
знання договору дійсним.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Булгакова
Олександра Зегмановича в судове засідання, яке відбудеться 26.10.2016
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Приморського районного суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує Олейник Маріні Іванівні подати по-
яснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута у вашу
відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Присекар
(Деревенчук) Жанну Михайлівну, 19 лютого 1989 року народження, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: вул. Кірова, № 216, с. Залізничне, Болградський район,
Одеська область, що 28.10.2016 року о 15.00 годині в залі судового засідання № 4
Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/1732/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Присекар (Деревенчук) Жанни Михайлівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Присекар (Деревенчук) Жанні
Михайлівні подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі осо-
бисто або через представника. У разі неявки в судове засідання Присекар (Деревен-
чук) Жанни Михайлівни справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки та
її представника за наявними в ній доказами. 

Суддя С. В. Кодінцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Головньової Юлії
Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Головньова Юлія Михайлівна, яка мешкає:
84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Джерельна (Котовського),
буд. 88, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 302) на 8 листопада 2016 р. о 08 год. 45 хв. для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє від-
повідачів Саприкіну Альону В’ячеславівну, Сидорова Дениса Вікторовича,
що розгляд цивільної справи за позовом Подвезька Антона Віталійовича до
Лікаренко Тетяни Володимирівни, Волкогона Олексія Олексійовича, Сапри-
кіної Альони В’ячеславівни, Сидорова Дениса Вікторовича, третя особа: ПН
Києво-Святошинського РНО Київської області Селіверстов Владислав Оле-
гович, про визнання правочину недійсним, визнання права власності та ви-
требування майна з чужого незаконного володіння, відбудеться о 10 год.
00 хв. 7 листопада 2016 року в приміщенні Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої
відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позо-
вом Сергієнка Олега Івановича до Сергієнко Аліки Геннадіївни про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів, третя особа: Орган опіки
та піклування Лівобережної районної адміністрації Маріупольської міської
ради.

Відповідачка Сергієнко Аліка Геннадіївна викликається судом на 08.30
год. 31 жовтня 2016 року в кабінет № 204 для участі у розгляді справи по
суті.

Сергієнко Аліці Геннадіївні пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки Сергієнко А.Г. у судове
засідання вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Копилова Л. В.

Повідомляємо, що втрачену печатку ТОВ НКФ «ОКСАМИТ-К», код

24929841, місце розташування: 02105, м. Київ, вул. Тампере, 11-А,

вважати недійсною.

Повідомляємо, що втрачену печатку ТОВ «СПІК», код

24583199, місце розташування: 02105, м. Київ, вул. Тампере, 11-А, 

вважати недійсною.

Повідомляємо, що втрачену печатку ТОВ «ЮПІТЕР 10», код
33500279, місце розташування: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,
3, літера Б1,

вважати недійсною.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ»

повідомляє про проведення позачергових Зборів Повних Учасників КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
ПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ - ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ», які відбудуться 25.10.2016
року за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 13. Початок зборів о 08.30 годині.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення зборів з 8.00 години до 8.30 години
25.10.2016 року.

Для реєстрації та участі у Зборах Повних Учасників необхідно мати документ, який посвідчує особу (па-
спорт та ідентифікаційний номер) - для фізичних осіб; виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та документи, що підтверджують
повноваження представника, витяг із статуту, наказ про призначення керівника, паспорт та ідентифікацій-
ний номер керівника; у разі участі представника - довіреність та документ, що підтверджує особу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:
1. Про обрання Голови позачергових Зборів Повних Учасників Товариства.
2. Про розгляд питання по зверненню до банку з клопотанням про кредитування.
3. Про розгляд питання про забезпечення кредиту.
4. Про делегування повноважень по підписанню усіх необхідних документів та договорів.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів Повних Учасників, можуть ознайомитися особи,

які мають право на участь у Зборах Повних Учасників, за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське
шосе, 13, кім. 215 А, починаючи з 21.10.2016 року, з 7.30 до 16.00 години на підставі письмового запиту.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (061) 220-63-10.

Генеральний директор КТ «ЗЗВА»

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Бондаренко Ганну Володими-
рівну, останнє відоме місце проживання: Козелець-
кий р-н, сел. Десна, вул. Довженка, буд. 48а, кв. 9, в
судове засідання на 12 годину 55 хвилин 24 жовтня
2016 року за адресою: смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7, суддя Бузунко О.А. за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондаренко Ганни Володи-
мирівни  про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Головне управління ДМС України в Донецькій області
інформує інспектора відділу адресно-довідкової роботи
Головного управління ДМС України в Донецькій області
Петрову С.О. про те, що відповідно до Наказу №141-в від
26.11.2013, строк відпустки по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, наданої їй, закінчився
— 10 жовтня 2016 року. 

З метою з’ясування причин невиходу Петрової С.О.
10.10.2016 на роботу просимо її прибути до Головного
управління ДМС України в Донецькій області (м. Маріу-
поль, вул. Митрополитська, 20) та надати підтверджуючі
документи та пояснення з цього приводу у письмовій
формі у строк до 10 листопада 2016 року.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
складі колегії суддів Морозової І.В., Іщенко О.В., Жуковського
CO. перебуває кримінальне провадження № 522/15311/14-к,
1-кп/521/612/16 за обвинуваченням Авдєєвої Інги Микола-
ївни, 12.03.1990 року народження, Сідельникова Миколи
Миколайовича, 26.06.1992, обвинувачених у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14, ч.2
ст.258 КК України. Малиновським районним судом здійсню-
ється виклик обвинувачених Авдєєвої Інги Миколаївни та Сі-
дельникова Миколи Миколайовича, для участі в судовому
засіданні у кримінальному провадженні, яке відбудеться
27.10.2016 року о 16:00 годині, 03.11.2016 року о 16:00 годині
в залі судових засідань Малиновського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-А.

Суддя І.В. Морозова

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Мустафаєва Нурі Нарімановича по цивільній справі
№ 2/756/4249/16 за позовом заступника прокурора Авто-
номної Республіки Крим в інтересах Мустафаєвої Каміли
Нурівни до Мустафаєва Нурі Нарімановича, третя особа:
Абдурашитова Ріанна Феміївна, про надання дозволу на ба-
гаторазовий виїзд на тимчасово окуповану територію Ав-
тономної Республіки Крим неповнолітньої особи без згоди
та супроводу батька, про стягнення заборгованості, розгляд
якої призначено на 26.10.2016 на 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18,
суддя Жук М.В.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Суддя М.В. Жук

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Дудніка
Романа Васильовича по справі № 433/1570/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Дудніка Романа Васильовича
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Засідання відбудеться 28 жовтня 2016 року о
15 год. 00 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 Крівоклякіна Н. В.

Броварський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Проненка Сергія Михайловича,
20.06.1975 р.н., як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Проненка Т.В.,
Проненка C.M. про стягнення заборгованості за
кредитним договором, у судове засідання, яке
призначене на 27 жовтня 2016 року о 09 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

Одночасно суд роз’яснює, що неявка відпові-
дача є підставою для розгляду справи в заоч-
ному порядку на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Т. В. Селезньова

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання представ-
ника відповідача — Луганської міської ради
(91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, б.14)
по цивільній справі №409/1897/16-ц за позовом
Зєрової Світлани Миколаївни про визнання
права власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 20.10.2016 р.
(резервна дата 25.10.2016 р.) о 13-00 годині в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, пров.
Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Оле-
гович, 27.01.1989 року народження, зареєстрований за адресою:
м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 1, корпус В, кв. 32, від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судові
засідання, які відбудуться 26 жовтня 2016 року о 16 годині 00
хвилин, 27 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин, 03 листо-
пада 2016 року о 12 годині 00 хвилин в залі судових засідань 
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні 
в якості обвинувачених.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Слободянюк Людмила Олександрівна, 11.06.1983 р.н., на
підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КК України вам необхідно з’явитися з 24.10
по 26.10.2016 до СУ ГУНП у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Театральна,
10) для проведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному провад-
женні № 12013010060000263 за ч. 5 ст. 191 КК України – вручення повідом-
лення про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового
розслідування та відкриття вам матеріалів кримінального провадження, від-
повідно до вимог ст. ст. 42, 46, 47, 54, 290, 291 КПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до:

— Глущенка Романа Костянтиновича про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Глущенко Роман Костянтинович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Малинича, буд. 36, кв. 25, викликається на 20 жов-
тня 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам 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 Чемодурова Н.О.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Оверченка Мак-
сима Миколайовича як відповідача по цивільній справі № 323/1671/16-ц,
2/323/472/16 за позовом Військового прокурора Дніпропетровського гарні-
зону в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України, по-
зивач - 19 окремий мостовий загін ДССТ до Оверченка Максима
Миколайовича про відшкодування витрат, пов’язаних з навчанням та утри-
манням у вищому військовому навчальному закладі, яку призначено до роз-
гляду 24 жовтня 2016 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою:
Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Йогана Янцена (Карла Маркса), 27, к. 14.

Суддя Мінаєв М. М.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Христич
Надію Василівну в судове засідання, яке відбудеться 21 жовтня 2016 року о
10-00 годині в Томашпільському районному суді Вінницької області за ад-
ресою: вул. І.Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, Вінницька область. Справа за
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» до Христич
Надії Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Го-
ловуючий суддя Скаковська І.В. Христич Надія Василівна викликається в су-
дове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки
до суду справа буде розглянута без участі відповідача.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області викликає у
судове засідання, яке відбудеться 24 жовтня 2016 року о 08.00 годині
в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської об-
ласті за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Со-
борна, 34, Середу Миколу Олександровича (останнє відоме місце
реєстрації: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Пар. Комуни,
буд. 250) як відповідача по цивільній справі № 396/1242/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Середи Миколи Олександровича про
стягнення заборгованості.

Суддя В. І. Шепетько

Пащенко Денис Іванович, 16.12.1977 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Леніна, буд. 10, кв. 12,
викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній справі № 227/3244/16-ц за позовом
Пащенко Вікторії Володимирівни до Пащенка Дениса Івановича про ро-
зірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 27.10.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: 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.
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оголошення
Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє про те, що по

цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:
07.06.2015 р.
Апальков Олексій Юрійович, справа № 420/732/15-ц
Чіпіга Людмила Геннадіївна, справа № 420/728/15-ц
30.06.2015 р.
Чуприна Павло Валентинович
Щербаков Микола Миколайович
Антонов Анатолій Вікторович, справа № 420/737/15-ц
Остринська Анастасія Сергіївна, справа № 420/751/15-ц
Барінова Любов Миколаївна, справа № 420/722/15-ц
Герасимова Олена Володимирівна
Симонова Елла Миколаївна, справа № 420/730/15-ц
Абатуров Олег Сергійович, справа № 420/777/15-ц
02.07.2015 р.
Спатар Тетяна Вікторівна, справа № 420/759/15-ц
Карагодов Олександр Васильович, справа № 420/773/15-ц
07.07.2015 р.
Ладиченко Віталій Анатолійович, справа № 420/726/15ц
16.07.2015 р.
Яковлева Ольга Миколаївна, справа № 420/873/15-ц
Глемба Олена Вячеславівна, справа № 420/868/15-ц
Картушина Світлана Геннадіївна, справа № 420/1051/15-ц
21.07.2015 р.
Гайдаров Віктор Вячеславович, справа № 420/930/15-ц
Козлова Тетяна Миколаївна, справа № 420/1125/15-ц
Лисенко Людмила Іванівна, справа № 420/956/15-ц
Лисихіна Олена Олександрівна, справа № 420/720/15-ц
Чередніченко Олена Олександрівна, справа № 420/907/15-ц
Чайка Оксана Геннадіївна, справа № 420/877/15-ц
Тітова Алла Петрівна, справа № 420/866/15-ц
Клименко Євген Вікторович, справа № 420/892/15ц
Датченко Федір Вікторович, справа № 420/1186/15-ц
22.07.2015 р.
Печенюк Віталій Іванович, справа № 420/1208/15-ц
Остапчук Валерій Володимирович, справа № 420/1204/15-ц
Серебрякова Анастасія Вікторівна, справа № 420/1214/15-ц
Теплинська Олена Юріївна, справа № 420/1075/15-ц
Дасмурзин Микола Анатолійович, справа № 420/1061/15-ц
Кудрін Олександр Володимирович, справа № 420/1056/15-ц
Лопушняк Олександр Сергійович, справа № 420/1065/15-ц
Абабій Олена Василівна, справа № 420/1067/15-ц
Федорова Іллона Олександрівна, справа № 420/1122/15-ц
Сильченко Любов Іванівна, справа № 420/1038/15-ц
Шишканова Марія Миколаївна, справа № 420/1040/15-ц
23.07.2015 р.
Триполко Сергій Миколайович, справа № 420/1317/15-ц
Єрьомєнко Ірина Сергіївна, справа № 420/1341/15ц
Масюк Артем Анатолійович
Шаніна Ірина Миколаївна
Малєцька Вікторія Миколаївна
Медведєва Світлана Іллівна
Щербаков Олександр Валерійович, справа № 420/1210/15-ц
Ломов Юрій Єгорович, справа № 420/1153/15-ц
Луньов Микола Михайлович, справа № 420/1034/15-ц
26.07.2015 р.
Сазонов Руслан Сергійович, справа №  420/889/15-ц
28.07.2015 р.
Лисенко Денис Борисович, справа № 420/927/15-ц
Фоміних Наталія Олександрівна, справа № 420/970/15-ц
Мікуленко Інна Павлівна, справа № 420/964/15-ц
Полеводіна Наталія Олександрівна, справа № 420/960/15-ц
Ляшенко Ірина Миколаївна, справа № 420/875/15-ц
29.07.2015 р.
Журавльов Костянтин Сергійович, справа № 420/954/15-ц
Косарев Віктор Костянтинович, справа № 420/879/15-ц
Обада Ірина Григоріївна, справа № 420/958/15-ц
Уварова Олена Вiкторiвна, справа № 420/896/15-ц
Гусєва Олена Олександрівна, справа № 420/904/15-ц
Лукопьорова Інна Омелянівна, справа № 420/968/15-ц
30.07.2015 р.
Бондарєва Надія Василівна, справа № 420/1327/15-ц
31.07.2015 р.
Павленко Наталія Олексіївна, справа № 420/1144/15-ц
Єрьоменко Юрій Вікторович
Овсяннікова Неля Іванівна, справа № 420/1072/15-ц
Зінченко Володимир Григорович, справа № 420/1330/15-ц
Марченко Олександр Олександрович, справа № 420/1070/15-ц
Гаврилюк Тетяна Олександрівна, справа № 420/1037/15-ц
Усов Леонід Леонідович, справа № 420/1053/15-ц
Лук'янцев Василь Володимирович, справа № 420/1343/15ц
Сидоренко Сергій Дмитрович, справа № 420/1188/15-ц
04.08.2015 р.
Стьопкін Олег Анатолійович, справа № 420/1139/15-ц
Чуприна Тетяна Валентинівна, справа № 420/1184/15-ц
Лавриненко Олег Сергійович, справа № 420/1137/15-ц
Шепель Григорій Сергійович, справа № 420/1120/15-ц
Колузанова Яна Федорівна, справа №  420/1212/15-ц
Лукянцев Роман Олександрович, справа № 420/1155/15-ц
20.08.2015 р.
Лярська Анжеліка Володимирівна
03.09.2015 р.
Ігнатова Ольга Анатоліївна, справа № 430/1053/14-ц
07.09.2015 р.
Шаміна Марина Олексіївна, справа № 430/2406/13-ц
08.09.2015 р.
Клягін Михайло Михайлович, справа № 420/2200/15-ц
15.09.2015 р.
Альошин Андрій Олександрович, справа  № 430/1197/14-ц
17.09.2015 р.
Кедрон Валерій Євгенович, справа № 420/2218/15-ц
24.09.2015 р.
Свіриденко Віталій Петрович, справа № 420/2228/15
Долгобородчик Наталія Анатоліївна, справа № 420/2235/15ц
Клягін Михайло Михайлович, справа № 420/2231/15
Михальов Сергій Семенович, справа №  420/2232/15
30.09.2015 р.
Лісунова Лариса Олександрівна, справа № 420/2282/15-ц
Віслогузов Анатолій Павлович, справа № 420/2281/15-ц
Головков Віталій Тимофійович, справа № 420/2277/15-ц
Давиденко Лiлiя Олександрiвна, справа № 420/2283/15-ц
Бондаренко Олексій Олексійович, справа № 420/2278/15-ц
01.10.2015 р.
Лаврентьєв Сергій Вікторович, справа №420/2297/15-ц
Дробот Дмитро Олександрович, справа № 420/2294/15
Барєшкін Дмитро Вячеславович, справа № 420/2298/15
Третьяков Сергій Ігорович, справа № 420/2296/15
Журба Сергій Миколайович, справа № 420/2292/15-ц
07.10.2015 р.
Сухаревський Олександр Олександрович, справа № 430/1196/14-ц
05.11.2015 р.
Попова Людмила Миколаївна, справа № 420/2606/15-ц
09.11.2015 р.
Еверт Олена Вікторівна, справа № 420/2656/15-ц
25.11.2015 р.
Шаля Людмила Петрiвна, справа № 420/2730/15-ц
Юсупов Олег Мавлявiйович, справа № 420/2742/15-ц
Божко Анатолiй Пилипович

Суддя  О.С.Стеценко
про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рішення, позовні

вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може

бути переглянуто Новопсковським районним судом Луганської обл. шляхом
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

ЗАЯВА про наміри
Замовник: Київський зоологічний парк загальнодержав-

ного значення (м. Київ, Шевченківський р-н, просп. Перемоги, 32)
Технічні і технологічні дані: створення умов для активізації еколого-

освітньої діяльності для населення з питань збереження середовища
проживання тварин, підтримки біорізноманіття та забезпечення бла-
гополуччя тварин.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності для ви-
конання однієї з головних цілей Київського зоопарку - сприяння збе-
реженню та виживанню видів, а також для підтримки біорізноманіття
в умовах зоопарку. Київський зоопарк є багатопрофільним об’єктом
зі складною планувальною структурою. Згідно аналізу сучасного
стану Зоопарку,  на його території виділені такі функціональні зони:
експозиційна, наукова, рекреаційна, господарська (що відповідає
ст.36 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України»).

Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
- земельних загальна площа існуючого Зоопарку складає 34,22 га

(відповідно до Державного акта на право користування землею).
- електропостачання - відбувається від трансформаторних підстан-

ції 
- теплопостачання – від топкових, загальною потужністю 3,5 МВт.
- водопостачання - здійснюється від міської системи водопроводу
- трудових - під час будівництва згідно з штатним розкладом, кіль-

кість робочого персоналу – 150 осіб.
Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуа-

тації):
- повітряне середовище. Під час будівництва вплив тимчасовий і

має незначний вплив. Під час експлуатації проектом передбачено
влаштування топкових загальною потужністю 3,5 МВт та багаторів-
невого відкритого паркінгу для зберігання машин відвідувачів. Роз-
рахункові рівні забруднення атмосферного повітря від проектованого
об’єкта в приземному шарі не перевищуватимуть 0,05 ГДК.мр по всім
забруднюючим речовинам. 

- водне середовище: водовідвід з території забудови виконується
закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації.
Пропонується також реконструкція існуючих водойм. 

- ґрунти: рослинний шар ґрунту використовується при озелененні
території. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття доріжок та
проїздів території.

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: згідно зі ст.14 ЗУ
«Про природно-заповідний фонд України», з метою визначення та
обґрунтування заходів щодо провадження природоохоронної, нау-
ково-дослідної, рекреаційної, господарської діяльності, охорони, від-
творення та використання природних комплексів та об’єктів,
необхідно розроблення проекту організації території (ПОТ) об’єкта
природно-заповідного фонду, з виділенням наступних термінів реа-
лізації заходів на 5 років та на 10 років (стратегія розвитку об’єкта
ПЗФ).

- навколишнє соціальне середовище (населення): Київський зоо-
парк  розташований у центрі міста парковий масив, що має великий
потенціал не тільки для діяльності, пов’язаної зі збереженням тварин
та підтримки біорізноманіття, але і для проведення культурно-рек-
реаційної діяльності населення. Після реалізації проекту підвищиться
рівень комфорту відвідувачів у зоопарку.

- навколишнє техногенне середовище: в частині інженерної підго-
товки території під будівництво: будівництво нових інженерних мереж
каналізації, водопроводу, електромереж, проектні рішення будуть від-
повідати будівельним вимогам і правилам. Розроблені заходи щодо
захисту прилеглих будинків і споруд від руйнації, витримані охоронні
зони інженерних комунікацій згідно ДБН 360-92*** дод. 8.1, 8.2 та
ДСП 173-96.

Відходи виробництва, можливість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: Під час будів-
ництва: вироблений грунт, будівельні відходи, пакувальний матеріал
та інш. Утилізація та знешкодження за окремими договорами з орга-
нізаціями, які мають відповідні дозвільні документи на провадження
господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері  поводження
з відходами. Джерела вторинних ресурсів зоопарку – відходи життє-
діяльності тварин 0,5 т на добу; - побутові відходи, залишені відвіду-
вачами 0,4 т на добу. 

Для переробки відходів життєдіяльності тварин пропонується збу-
дувати мінібіогазову установку як додаткове джерело енергоресурсів,
яке можна використовувати на вироблення теплової та електричної
енергії. Це дозволить заощадити кошти на вартості енергоносіїв, ути-
лізації відходів виробництва та споживання. Кінцевим продуктом є
рідкісні екологічно чисті добрива, які можна використовувати для по-
треб зеленого господарства.

Участь громадськості: виконує Замовник в порядку, встановленому
законодавством. Ознайомитись з проектними матеріалами можливо
з понеділка по п’ятницю (10-17) за адресою: м.Київ, проспект Пере-
моги, 32. Час ознайомлення: 1 місяць з дня опублікування даної Заяви
в ЗМІ. Надати пропозиції можливо протягом місяця з дня опубліку-
вання даної заяви в ЗМІ в Шевченківську райдержадміністрацію за
адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24. Більш детальна інфор-
мація за тел.: (044)235-66-66.

ВИМОГА
про усунення порушення за кредитним та іпотечним договорами

Між ДП «Фірма «ДАЙЛЕНКО» (код ЄДРПОУ 22939338) та ЗАТ «СВЕДБАНК
ІНВЕСТ» 22 липня 2008 року було укладено кредитний договір №638.

Відповідно до умов кредитного договору, Банк надав позичальнику на умовах
строкового користування, оплатного користування, грошові кошти у розмірі 
15 000 000 дол. США.

Одним зі способів забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кре-
дитним договором є іпотека нерухомого майна, що належить ТОВ «ЕФЕНЕС
ПРОПЕРТІЗ ЛІМІТИД» (Company «Efenes Properties Limited»), про що між сто-
ронами 30 липня 2008 року було укладено Іпотечний договір №638/ІП — 3, що
посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Івановою С.М., зареєстровано в реєстрі за №4517, на підставі якого Банку в іпо-
теку було передано нерухоме майно загальною площею 1324,60 кв.м, що роз-
ташоване за адресою: Україна, м. Київ, провулок Рильський, б. 5.

Позичальником зобов’язання щодо повернення грошових коштів, отриманих
на умовах кредиту, та сплати процентів за користування ними у строки, вста-
новлені договором, дотримано не було.

2 березня 2015 року Національним банком України було прийнято постанову
про віднесення Публічного акціонерного товариства «ОМЕГА БАНК» (правонас-
тупник ЗАТ «СВЕДБАНК ІНВЕСТ») до категорії неплатоспроможних, на підставі
якої Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла
рішення про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонер-
ному товаристві «ОМЕГА БАНК».

5 травня 2015 року Виконавчою дирекцією ФГВФО було вирішено вивести з
ринку Публічне акціонерне товариство «ОМЕГА БАНК» шляхом створення на
його базі перехідного банку - Публічне акціонерне товариство «ПЕРЕХІДНИЙ
БАНК «РВС БАНК» з передачею перехідному банку частини активів та зо-
бов’язань ПАТ «ОМЕГА БАНК».

Серед інших активів ПАТ «ОМЕГА БАНК» передало ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК
«РВС БАНК» і права вимоги до ДП «Фірма «ДАЙЛЕНКО» за кредитним догово-
ром №638 від 22 липня 2008 року, а саме: право вимагати повернення забор-
гованості за кредитним договором в загальному розмірі 4 369 866,27 (чотири
мільйони триста шістдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят шість доларів США
27 центів) дол. США, а також права іпотекодержателя за іпотечним договором
№638/ІП - 3, що посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нота-
ріального округу Івановою С.М., зареєстровано в реєстрі за №4517, укладеним
з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕФЕНЕС ПРОПЕРТІЗ ЛІМІТИД»
(Company «Efenes Properties Limited»).

Передача вищезазначених прав вимоги відбулась на підставі Акта 
№ 124/07/2015-К від 3 липня 2015 року приймання - передачі перехідному банку
ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» прав на активи неплатоспроможного
банку ПАТ «ОМЕГА БАНК».

В подальшому, а саме: 30 вересня 2016 року між ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК
«РВС БАНК» та «ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРБО ФІНАНС» було укладено
договір про відступлення права вимоги, який було нотаріально посвідчено При-
ватним нотаріусом КМНО Войтовським B.C. та зареєстровано в реєстрі за
№3046, на підставі якого ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» відступив, а ТОВ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРБО ФІНАНС» прийняло право вимоги до ДП
«Фірма «ДАЙЛЕНКО» як до боржника, по поверненню заборгованості за кре-
дитним договором №638 від 22 липня 2008 року в розмірі 4 369 866,27 дол.
США, а також права іпотекодержателя за іпотечним договором №638/ІП - 3, що
посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Івановою С.М., зареєстровано в реєстрі за №4517.

На даний час заборгованість ДП «Фірма «ДАЙЛЕНКО» по кредитному дого-
вору № 638 від 22 липня 2008 року становить 4 369 866,27 (чотири мільйони
триста шістдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят шість доларів США 27 центів)
дол. США.

Відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про іпотеку», у разі переходу
права власності (права господарського відання) на предмет іпотеки від іпоте-
кодавця до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування чи правонаступ-
ництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть
у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження
майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус
іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним дого-
вором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності
на предмет іпотеки.

Фізичними особами Дмитренко М.О., Рябченко І.В. та Коноваленко К.Д. було
придбано 1/3, 1/6 та 1/2 відповідно, майна, що перебувало в іпотеці, причому
без отримання на це згоди іпотекодержателя, за таких обставин, керуючись ви-
щезазначеними положеннями Закону України «Про іпотеку», вищезазначені
особи набули статусу іпотекодавця, а майно, яке було ними придбане, і надалі
перебуває іпотечним, за рахунок якого кредитор може задовольнити свої гро-
шові вимоги до боржника.

Згідно з п. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання гро-
шового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу
з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також
три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не
встановлений договором або законом.

Згідно зі ст. 629 ЦК України, договір є обов’язковим для виконання сторо-
нами.

Статтею 12 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що у разі порушення
Іпотекодавцем обов’язків, встановлених іпотечним договором. Іпотекодержа-
тель має право вимагати дострокового виконання основного зобов’язання, а в
разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 цього Закону звернення стягнення на предмет іпо-
теки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або
згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

У зв’язку з вищевикладеним, просимо в тридцятиденний строк погасити
перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРБО ФІНАНС» наявну заборгованість по
кредитному договору №638 від 22.07.2008 р. у розмірі 4 369 866,27 (чотири мі-
льйони триста шістдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят шість доларів США
27 центів) дол. США або гривневий еквівалент на наступний рахунок: 
№ 26506599221600 в AT «УкрСиббанк», МФО 351005.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає ци-
вільну справу № 227/3540/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Голіка Олександра Вікторо-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач Голік Олександр Вікторович, 27.06.1974 року народження, що
мешкає за останньою відомою адресою: вул. Радянська, 36/14, м. Добропілля
Донецької області, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 28.10.2016 року о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська),
39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву
Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Кротенка Сергія Ми-
хайловича про стягнення заборгованості.

Відповідач Кротенко Сергій Михайлович, 28.10.1972 року народження, ос-
таннє місце реєстрації: 86700, Донецька область, с. Зуївка, вул. Первомайська,
41, викликається на 31.10.2016 року о 08.30 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за
позовом ТОВ «Порше мобіліті» до Каушнян Володимира Борисовича, Ка-
ращук Світлани Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі по справі Каушнян Володимир Борисович, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Бессонова, буд. 27,
Каращук Світлана Олександрівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, м-н Калінінський, буд. 16, кв. 168, викликаються на
15.30 год. 14 листопада 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду
в зал № 5 для участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справи будуть розглянуті у їх відсутність.

Суддя М.В. Лаптєв

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Співак Марію
Антонівну, 1944 року народження, яка значиться зареєстрованою за адресою:
Харківська область, Дворічанський район, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, буд.
79, як відповідачку в судове засідання по цивільній справі № 618/568/16-ц
(провадження № 2/618/223/16) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Співак
Марії Антонівни про стягнення заборгованості, призначене на 24 жовтня 2016
року о 09.00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дво-
річанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осіння, 1 Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без поважних
причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за від-
сутності відповідачки на підставі наявних доказів із постановленням заочного
рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь
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Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє На-
умову Світлану Василівну, яка була зареєстрована за ад-
ресою: м. Мелітополь Запорізької області, вул. К.
Лібкнехта, 51, про те, що 14 листопада 2016 року о 09.30
годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде
слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Наумової С.В. про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
по справі Наумова С.В. вважається повідомленою про
час та місце розгляду справи і у випадку її неявки справа
підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя Т.М. Міщенко

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Ак-
ціонерний банк «Експрес-Банк» до Мельника Мак-
сима Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Справа призначена слу-
ханням на 09 годину 00 хвилин 26 жовтня 2016 року
за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул.
Чумацька 23. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Щербань Л.С.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Панченка Костянтина Вікторовича, місце
проживання: 02095, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд.
45, кв. 55. Вам необхідно 31.10.2016 року о 15.00
год. з’явитися до Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, каб.
119 на розгляд цивільної справи за позовом ПАТ
«ОТП Банк» до Панченка К.В. про стягнення забор-
гованості.

У разі неявки відповідача до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а дану
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя М.П. Шклянка

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
(м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84, каб. № 204) повідом-
ляє, що 24 жовтня 2016 року о 17 годині 30 хвилин при-
значений судовий розгляд цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Музики Ірини Аркадіївни (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Дніпро, вул. Кали-
нова, буд. 96, кв. 38) про стягнення заборгованості за
кредитним договором

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
проти позову і докази. У випадку неприбуття в судове
засідання відповідачка повинна повідомити про причини
неявки, в іншому разі справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Н.Ю. Марченко

Святошинський районний суд м. Києва викликає
як відповідача Цобехія Віталія Славаєвича, останнє
відоме місце проживання: 03194, м. Київ, б-р Коль-
цова, буд. 15, кв. 3, по справі №№ 2/759/4245/16;
759/9080/16-ц за позовом Цобехія Валентини Петрівни
до Цобехія Віталія Славаєвича про розірвання шлюбу.
Судове засідання призначено на 02.11.2016 р. на 12
год. в приміщенні Святошинського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142,
зал № 1.

Суддя Петренко Н.О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Михайлова Віталія Васильовича, Михай-
лову Ірину Анатоліївну, мешканців міста Кадіївки
(Стаханова) Луганської області, про ухвалення заоч-
ного рішення від 12 листопада 2015 року по справі
№ 428/4008/15-ц за позовом ПАТ «БАНК ФОРУМ»
до Михайлова Віталія Васильовича, Михайлової
Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д.Б. Баронін

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Вишневського Олега Во-
лодимировича (останнє відоме місце проживання
відповідача: м. Київ, пров. Лобачевського, 8-А) по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Вишневського Олега Володимировича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 03 листопада 2016 року о
09 год. 40 хв. в приміщенні Дніпровського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
108 (Суддя Астахова О.О.).

У разі неявки відповідача Вишневського О.В. справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.О. Астахова

Дарницький районний суд м. Києва викликає Да-
нилюка Петра Дмитровича, останнім відомим місцем
проживання якого є наступна адреса: м. Київ, про-
спект Григоренка, 36, кв. 445, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ
«Кей-Колект» про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25.10.2016 р. о
16.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.
127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача.

Суддя Т.О. Трусова

Вінницький районний суд Вінницької області викликає
як відповідача Бануляка Сергія Васильовича, останнє ві-
доме місце реєстрації: с. Лисогора, вул. Л. Українки, буд.
38, Вінницького району Вінницької області, по справі 
№ 128/3128/16-ц за позовом Галкіна Дмитра Анатолійо-
вича до Бануляка Сергія Васильовича про стягнення
боргу за договором позики та звернення стягнення на
предмет іпотеки, в судове засідання, призначене на
16.30 год. 08 листопада 2016 року, яке відбудеться в
приміщенні Вінницького районного суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, суддя
Ганкіна І.А., зала с/з № 2, 2-й поверх.

Суддя Ганкіна І.А.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Яременка Володимира Володимировича про те, що
28 жовтня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адресою:
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12, буде слуха-
тися в судовому засіданні цивільна справа позовом Яре-
менко Людмили Михайлівни, Іоніної Олени Михайлівни до
Яременка Володимира Володимировича про виселення.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Яременко Володимир Володимирович вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.О. Євлах

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача
Мар’єнка Сергія Васильовича (92014, Луганська об-
ласть, Лутугинський район, смт Біле, вул. Совхозна
б. 6, кв. 3) по цивільній справі № 409/2426/16-ц за
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 р. (ре-
зервна дата 18.11.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Тарасенко Сергій Васильович, 10.11.1985 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., с. Троїцько-Харцизьк, вул. Совєтська, 26.

Тарасенко Наталія Іванівна, 17.10.1960 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. С. Лазо, 17/66, викликаються до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідачі по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 24.10.2016 року о 08.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі не-
явки відповідачів до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання як відповідачів у справах за по-
зовами ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості
за договорами кредиту на 26 жовтня 2016 року на 11.30
– Коротченкова Дмитра Сергійовича, с. Калінінський,
Свердловський район, Луганська область, 11.30 – Хме-
ловського Дмитра Миколайовича, с. Калінінський, Свер-
дловський район, Луганська область.

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд цивільної справи № 2-4073/16 за позовом Коло-
діної Людмили Тихонівни до Ткаченко Жанни Сергіївни,
Іваненко Тетяни Олексіївни, третя особа: приватний нота-
ріус Київського міського нотаріального округу Тетерська
Оксана Юріївна, про визнання частково недійсним дого-
вору купівлі-продажу квартири та визнання права влас-
ності на частину квартири, призначено на 25 жовтня 2016
року на 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м.
Київ, вул. П. Шутова,1 каб. 24, під головуванням судді
Кізюн Л.І.

У судове засідання викликається як відповідач Іваненко
Тетяна Олексіївна, останнє відоме місце проживання якої
за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 18-а, кв. 10.

Суддя Л.І. Кізюн

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Добруник Валентину Іллівну за позовом
Аксьонова Валентина Миколайовича до Добруник
Валентини Іллівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 01.11.2016 р. об 11
год. 45 хв. у приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У
разі неявки Добруник Валентини Іллівни судове за-
сідання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н.В. Виноградова

Личаківський районний суд м. Львова викликає Зубенка
Костянтина Федоровича як відповідача по цивільній справі
за позовом Зубенко Наталії Юріївни до Зубенка Костян-
тина Федоровича про розірвання шлюбу, справа призна-
чена в судове засідання на 25 листопада 2016 р. о 09 год.
15 хв. у приміщенні Личаківського районного суду м.
Львова за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16. У
разі неявки відповідача в судове засідання справу буде
розглянуто за наявними у ній матеріалами. Про поважність
причин відсутності у судовому засіданні повідомити Лича-
ківський районний суд м. Львова.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Шеремета Г. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Ткач Лідію Миколаївну як відпові-
дачку по цивільній справі №2/756/4939/16
(756/10180/16-ц) за позовом ПАТ «Київенерго» до
Ткач Лідії Миколаївни про стягнення боргу за не об-
ліковану електричну енергію.

Судове засідання відбудеться 3 листопада 2016 р.
о 09.00 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

У провадженні Малиновського районного суду м.

Одеси у судді Морозової І.В. перебуває кримінальне

провадження за обвинуваченням Гурського Артема

Петровича. Малиновський районний суд м. Одеси

повідомляє, що розгляд вказаного кримінального

провадження відносно Гурського А.П. закінчено та

12 вересня 2016 року було винесено вирок.

Суддя І.В. Морозова

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Ісаєва Євгена Анатолі-
йовича, який проживає за адресою: 03022, м. Київ,
вул. Ломоносова, буд. 28/41, по цивільній справі за
позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Ісаєва Євгена Анато-
лійовича, ПП «Територія МЖК», ТОВ «Агрострой-
комплект» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, слухання по справі призна-
чено на 13.12.2016 року о 14.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, 
каб. 13.

Суддя О. Л. Хоменко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Буда-
ловської Оксани Юріївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачка, місце прожи-
вання якої невідоме, викликається на 08.12.2016 року о
08.00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи
Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого
за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с.
Кам’янка, вул. Калініна, 127, відповідно до вимог 297-5,
323 КПК України, для участі в судовому засіданні з роз-
гляду кримінального провадження в порядку спеціального
судового провадження стосовно Дерменжи В.К., обвину-
ваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, яке відбудеться 1 листопада 2016 року о 10 го-
дині за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвину-
ваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Святошинський районний суд м. Києва викликає до
суду як відповідача Цобехія Віталія Славаєвича, останнє
відоме місце проживання: 03194, м. Київ, б-р Кольцова,
буд. 15, кв. 3, по справі № 2/759/4247/16; 759/9087/16-ц
за позовом Цобехія Валентини Петрівни до Цобехія Ві-
талія Славаєвича, третя особа: Святошинський районний
відділ Державної міграційної служби України у м. Києві,
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, та зняття з реєстрацій-
ного обліку. Судове засідання призначено на 02.11.2016
р. о 12.30 год. у приміщенні Святошинського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142,
зал № 1.

Суддя Петренко Н. О.

Бериславський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Мальцева Павла Сергійо-
вича, 28.01.1991 року народження, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Мальцева
Павла Сергійовича про стягнення заборгованості.
Слухання справи призначено на 26.10.2016 року о
09.00 год. у приміщенні Бериславського районного
суду Херсонської області за адресою: м. Берислав
Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел.
(05546)7-37-57. У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Волошин Р. Р.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 25 жовтня 2016 року о 16 годині 00
хвилин призначено розгляд цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Безпалого Олексан-
дра Івановича про стягнення заборгованості.

Безпалий Олександр Іванович викликається в су-
дове засідання як відповідач. Явка до суду обов’яз-
кова. В разі неявки останнього, справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними в ній ма-
теріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Чер-
каська область, 19500.

Суддя В. О. Черненко

Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м. Біла Цер-
ква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 5) ви-
кликає як відповідачку Белим Олену Сергіївну, 29.04.1988
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Саратовська, 1/72, по цивільній справі 
№ 357/9325/16-ц, 2/357/3623/16 за позовом Белима Олек-
сандра Миколайовича до Белим Олени Сергіївни про ро-
зірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини,
розгляд вищезазначеної справи призначено на 27 жовтня
2016 року о 14 год. 00 хв. У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у ній доказів. З опублікуванням у пресі оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

Суддя Ярмола О. Я.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/3070/16-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Вашека А.В., Курила В.Г. про стягнення
заборгованості. Відповідачі у справі - Вашека Анжела Вален-
тинівна, 19.01.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, пос. Калініна, вул. Філатова, 8-117, Курило
Вадим Григорович, 29.02.1972 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, пос. Калініна, вул. 301-ї Дивізії,
9-17, викликаються до суду на 08 год. 25 хв. 25 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 відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Крікунова Олега Леонідовича,
останнє відоме місце мешкання: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Комунарів, б. 18, що 27 жовтня
2016 року о 09.30 годині в приміщенні Мелітополь-
ського міськрайонного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ін-
теркультурна (Дзержинського), 90, буде слухатися
цивільна справа № 320/4459/16-ц за позовом Оглу
Кристини Ігорівни до Крікунова Олега Леонідовича
про визнання права власності на частину житлового
будинку в порядку спадкування за законом.

Суддя Ю. В. Ковальова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачку —
Гуджу Наталію Сергіївну (91000, м. Луганськ, кв-л
3арєчний, б. 8, кв. 80) по цивільній справі
№409/2405/16-ц за позовом Гуджи Руслана Арноль-
довича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14.11.2016 р. (ре-
зервна дата 16.11.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає Цюпу Юрія Івановича як відповідача по цивільній
справі №711/7547/16-ц за позовом Цюпи Ольги Єв-
геніївни до Цюпи Юрія Івановича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, що відбудеться 28 жовтня 2016 р. о
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Го-
голя, буд. 316, м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
може розглянути справу без вашої участі відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. О. Дунаєв

Богуславський районний суд Київської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/938/16-ц
за позовом Соклакової Маретти Манвелівни до Сок-
лакова Олега Вікторовича про розірвання шлюбу ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 28
жовтня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як від-
повідача Соклакова Олега Вікторовича, 15 серпня
1975 року народження (зареєстрований: вул. Миру,
15, смт Новоселівське Роздольненського району, АР
Крим, 96274).

Суддя В. М. Корбут

Федоров Андрій Юрійович, 21.06.1983 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Маяковського, буд. 82, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/3404/16-ц за позовом Федорової Олени Юрі-
ївни до Федорова Андрія Юрійовича про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 24.10.2016
року о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Божок Катерину Петрівну, мешканку
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 22 вересня 2015
року по справі № 428/5859/15-ц за позовом ПАТ
Банк «ТРАСТ» про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0    -5      +5 +10
Житомирська 0    -5      +5 +10
Чернігівська 0    -5      +4    +9
Сумська 0    -5      +3    +8
Закарпатська +1   +6      +9 +14
Рівненська -1   +4      +5 +10
Львівська +1   +6      +5 +10
Івано-Франківська 0   +5      +5 +10
Волинська 0   +5      +5 +10
Хмельницька -1   +4      +5 +10
Чернівецька -1   +4      +5 +10
Тернопільська 0   +5      +5 +10
Вінницька 0    -5      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5      +5  +10
Кіровоградська 0      -5      +5  +10
Полтавська 0      -5      +4    +9
Дніпропетровська 0      -5      +5  +10
Одеська +2      -3      +8  +13
Миколаївська +2      -3      +7  +12
Херсонська +1      -4      +7  +12
Запорізька +1      -4      +6  +11
Харківська 0      -5      +3    +8
Донецька 0      -5      +4    +9
Луганська 0      -5      +3    +8
Крим +1     +6      +9  +14
Київ 0      -2      +7    +9

«Антарес» стартував
завдяки українцям

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

БЛИЖЧЕ ДО ЗІРОК. У ніч із 17 на 18 жовтня ракетоносій
«Антарес» OA5 із вантажним кораблем «Сігнус»  на борту
здійснив успішний старт із Середньоатлантичного регіональ-
ного космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія, США.

Ракетоносій доставить на Міжнародну космічну станцію май-
же 2,5 тонни корисного вантажу, який містить провізію для екі-
пажу, обладнання для самої станції та проведення наукових
досліджень на орбіті.

Головний розробник ракети-носія «Антарес» — корпорація
Orbital Science Corporation (США). Однак апарат створюють у
межах міжнародної кооперації. Зокрема основну конструкцію
першого ступеня «Антареса» розробило Конструкторське бю-
ро «Південне», виготовив «Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова» в кооперації з українськими підприємства-
ми: «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хар-
трон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА» та «РАПІД» (обидва —
Чернігів).

Цей проект українські ракетобудівники  фактично врятували
— вони виявилися єдиними в світі, хто спромігся створити пер-
ший ступінь «Антареса», який ідеально підійшов до російсько-
го двигуна. Два роки тому аналогічна ракета вибухнула на
старті — втрати становили щонайменше 25 мільйонів доларів,
було знівельовано  роки копіткої праці. Розслідування назвало
головною причиною вибуху несправність російського двигуна. 

Українська частина «Антареса» — перший ступінь ракети —
найбільший. Він заввишки з 10-поверховий будинок — 27,7
метра і важить  понад 16,8 тонни. 

оголошення

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»

Юрій САПОЖНІКОВ (фото),
«Урядовий кур’єр»

Загалом 102 учасники на 54 показах у
«Мистецькому Арсеналі» з 12 по 18

жовтня намагалися тут і зараз заохоти-
ти носити українське понад 18 тисяч
глядачів 39-го Українського тижня мо-
ди.  У площині фешн були представлені
різні інсталяції та перформенси, діяли
шоуруми і продаж «лакшері». Особливу
увагу приділили 3-D принтерам, які
створювали оригінальні принти на тка-
нині й текстильний друк. 

Ірина Ткаченко стояла біля витоків
сучасної української моди як прези-
дент славнозвісного «Хрещатика». У
радянські часи він змагався з москов-
ським Домом моди. Метр спостеріга-
ла майже всі колекції  39 UFW  і без-
застережно схвалила колекцію Боб-
кової: за цільність, безперечні лінії
та об’єми, дбайливу деталізова-
ність, якість тканин і пошиття. Її
вразила яскрава творча складова і
образність одягу, який говорив сам
за себе. 

Думка пані Ірини цікава і тим, що
окреслено вимоги фахівця до су-
часних дизайнерів, які не тільки
створюють актуальні образи
жінки та чоловіка, а й презен-
тують креативні пропозиції і в
Україні, й у світі. Чимало на-
ших дизайнерів пробилися на
світові ринки моди і прагнуть
не стільки засвітитися там, а
відбити кошти і ствердитися.
Сподіваються, що тоді й рід-
на держава розкриє обійми.

«Коли ми починали на по-
чатку 1990-х, ніхто з наших
клієнтів  не зізнавався, що
одягаються в українське. Го-
ворили іншим, що це япон-
ське», — згадує дизайнер Альона Во-
рожбит. Нині носити речі від наших мо-
дельєрів у тренді. У цьому чимала за-
слуга Українського тижня моди. Як за-
значають його організатори, «мода
прагне повернути продаж, увагу і фана-
тизм мас».

Дует Ворожбит і Земськова запропо-
нували одну з найбільш культурологіч-
них і цільних колекцій. Значна її скла-
дова  в чорно-білій гамі. Одяг був «по-

ставлений» на акцен-
товане взуття на високій платформі.
Прозорі фактури грали на тлі цупких
матеріалів. Димчата колористика шов-
кових фактур. Кілька подолів в одному
луку. Брюки кльош. Спідниці зі своєрід-
ним запахом. Силует — олівець. Талію
не акцентовано. Двобічні хутряні струк-
тури мали вигляд у колекції трохи сто-
ронніх. Для провокативу дизайнери по-
давали деякий одяг задом наперед.
Принти ненав’язливо визначали філо-

софію колекції, і як наслідок, особистос-
ті, яка носитиме такі речі.

Ірина DIL обрала рожево-зеленаву
гаму і прозорі фактури. Колекцію де-
коровано воланами та оборками, вона
вийшла зманіжено жіночною. Як націо-
нальний акцент — вишивка бісером.
Упізнаванні силуети 1960-1980-х. «Топ
лук»: спідниця-максі з воланів.  

Лариса Лобанова  теж гралася з вола-
нами та оборками. Вона акцентувала
чорні фрагменти в одязі як цитати зем-
ного і природного. Це мало вигляд мані-
фестації тривог  жінки. Контур великого
серця на ліфі як пафосний декор. Віль-

ні об’єми скрадали фігуру.  В блузах
інтерпретували чоловічі сорочки. У
принтах пані Лариса використала
рослинні мотиви. 

Катя Сільченко для COAT за-
пропонувала відверте сексі, мо-

дифікації фрака з численними
оборками з шовку. Вона теж
поєднала прозорі й цупкі тка-
нини на основі силуету 1980-х.
Дизайнерка використала нові
фактури і небанальну коло-
ристику: від ніжних кольорів
до провокативних. Вибрик
дизайнерки — джинси з
пір’ями і оборки збоку, як і

вставки плісе. Еклектика рі-
же око.  

Олена Бурба запропонувала
«рок і шик». У році відчутно
кантрі-вплив: джинси, фут-

болки. Шик втілювали ка-
мінці Сваровські. На одяг

нашито вставки з текстами
та оборки по косій. Довжина
міді. Червона сітка — сара-
фан, сукня — сітка. Силует
1980-х. «Топ-лук»: блузка з
ефектом луски. 
Катерина Квіт теж викорис-

тала пір’я,  нашите на сарафани.
Булавки як панк — прикмета натхнен-
ня. Кльош від колін у штанцях на три
чверті відгонив  клоунадою. Довжелезні
стрічки, що звисали на спині, натякали
на свою формотворчу функцію у варіа-
ціях халатів і піжам.  

Після переглядів глядачі сперечали-
ся про смаки і обирали своє: хто оковир-
не, хто ідеальне. Зрозуміло, у кожного
власне щастя, і воно не в одязі. Про це
двічі на рік нагадує Український тиж-
день моди. 

ПРОДАЄТЬСЯ ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО,
яке займається виготовленням продукції поліграфічної 
з паперу та картону (плакати, сувенірні коробки та ін.), 

а також виробів з пластику 
(туби, рекламні матеріали та ін.).

Ціна договірна. 
За додатковою інформацією звертатись

за телефоном (095) 274-94-99 
Карасевич Віктор Миколайович

Для когось
показане на Тижні
моди — оковирне,
комусь —
привабливе




