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

Прем’єр-міністр про величезний запас можливостей, 
якими наша країна зобов’язана скористатися
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Як розкривається 
потенціал керівників 

ПРИЗНАЧЕННЯ. У великій сесійній залі Київської облдерж
адміністрації Президент Петро Порошенко представив ново
призначеного голову цієї структури Олександра Горгана. Текст 
указу глави держави зачитав заступник глави Адміністрації 
Президента Віталій Ковальчук.

Відтак слово взяв Петро Порошенко: «Я впевнений, що 
Олександр Любомирович, враховуючи ті позитивні здобутки, 
починаючи з активної участі в будівництві захисних фортифі
каційних споруд на лінії зіткнення й закінчуючи низкою дуже 
обнадійливих експериментів у районній державній адміністра
ції, враховуючи його дуже молодий вік та ентузіазм, — цитує 
УНІАН слова глави держави, — реалізує той величезний по
тенціал, який він має».

До слова, призначенню Олександра Горгана, який очолював 
Вишгородську районну державну адміністрацію у столичній об
ласті, передувала його перемога у відкритому конкурсі на по
саду голови Київської обласної державної адміністрації. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

59 000   
військовослужбовців уклали 

з початку року контракти 
зі Збройними силами. Серед них 

понад 6,5 тисячі — офіцери 

 
«Я переконаний, 

що в середньостроковій 
перспективі ми 

покажемо один із 
найкращих результатів 

економічного 
зростання 

в Європі».

Куди пливе 
молочна галузь?

СубоТНі ЗуСТРічі

Перша українка, 
яка підкорила Еверест, 
Ірина Галай з Мукачевого 
розповіла «УК» про 
свій шлях на дах світу

У неділю, 30 жовтня, о 4.00 год. 
за київським часом країна переходить 
на зимовий час. Для цього необхідно 
перевести стрілки годинників на одну 
годину назад

АКТуАЛЬНо

НА чАСі. Сільськогосподарські підприємства 
збільшують поголів’я великої рогатої худоби 
попри заяви про невигідність молочного бізнесу

35

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»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР12

документи

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна

AT «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Закупівлі ЮА»
Номер лоту:                                        Q4038192926b158
                                                            Q4038192926b159
Коротка назва лоту:                           Права вимог 
                                                           за кредитними договорами
Місце проведення аукціону:
www.prozorro.sale/auction/search/?query=q4038192926b158
www.prozorro.sale/auction/search/?query=q4038192926b159
Дата проведення аукціону:               05 грудня 2016 року
Час проведення аукціону:                      з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення,
початкова ціна, правила участі
в аукціоні): http://www.fg.gov.ua/not-

paying/liquidation/118-delta

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4205/2016 за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Азанова А. А. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 03.11.2016 року об
11-00 год. (додаткова дата — 08.11.2016 року об 11-00
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Азанова Анатолія Аркадійовича,
19.02.1964 р. н., адреса реєстрації — Донецька область,
м. Горлівка-12, вул. Кіровобадська, 1 — є обов’язковою.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без
його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази. При собі мати документ, що по-
свідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Москаленка Віталія Валерійо-
вича (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, м. Кременчук, вул. Рєпіна, буд. 24) в якості
відповідача в судове засідання в цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Москаленка Віта-
лія Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03 листопада 2016
року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Тро-
їцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Дядечко І. І.

Апеляційний суд міста Києва викликає Мельника
Анатолія Олександровича, відомою адресою якого є:
вул. Червоноткацька, 16, кв. 62, м. Київ, 02094, у су-
дове засідання як відповідача в справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Мельника Анатолія Олексан-
дровича про стягнення заборгованості, в якій оголо-
шено перерву розглядом на 09 годину 20 хвилин 01
листопада 2016 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ,
вул. Солом’янська, 2а. Апеляційний суд міста Києва.
Головуючий суддя Слюсар Т.А.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до

суду або неповідомлення про причини неявки,
справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі
наявних в справі даних та доказів.

Суддя Слюсар Т.А.

Апеляційний суд міста Києва викликає Солодов-
ник Стеллу Яківну, відомою адресою якої є: 02125,
м. Київ, Дніпровський р-н, б-р Перова, буд. 4, кв. 99,
у судове засідання як відповідача в справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк»
до Солодовник Стелли Яківни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, в якій оголошено
перерву розглядом на 09 годину 30 хвилин 01 лис-
топада 2016 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ,
вул. Солом’янська, 2а. Апеляційний суд міста Києва.
Головуючий суддя Слюсар Т.А.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до

суду або неповідомлення про причини неявки,
справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі
наявних в справі даних та доказів.

Суддя Слюсар Т.А.

Апеляційний суд м. Києва викликає громадянку
Марголіну Тетяну Юріївну, 1966 року народження,
яка зареєстрована за адресою (останнє відоме місце
проживання): м. Київ, вул. А. Бучми, б. 7, кв. 152, на
розгляд апеляційної скарги ПАТ КБ «Приватбанк» на
заочне рішення Дніпровського районного суду 
м. Києва від 6 квітня 2016 року у справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Марголіної Т. Ю. про стяг-
нення заборгованості, який відбудеться у приміщенні
Апеляційного суду м. Києва (м. Київ, вул. Солом’ян-
ська, 2 а, поверх 7, зал №0709) 2 листопада 2016
року о 12 год. 45 хв. Наслідками неявки буде прове-
дення з’ясування обставин у справі на підставі дока-
зів, про подання яких було заявлено під час судового
засідання. Марголіна Т. Ю. у випадку неявки зо-
бов’язана повідомити суд про причини неявки.

Суддя Шкоріна О. І.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 року народ-
ження (останнє відоме місце проживання: 75560, вул.
Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський 
р-н, Херсонська обл.), у вчиненні кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, у судове
засідання, яке відбудеться 02 листопада 2016 року о 10 год.
30 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу. Слухання кри-
мінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ,
вул. Хорива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвінов-
ського П.Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого
в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 24.10.1961
року народження (останнє відоме місце проживання: 
м. Севастополь, АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15),
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2
ст. 28 і ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст.437 КК
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 07
листопада 2016 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є обов’яз-
ковою! При собі необхідно мати паспорт або документ, який
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під
головуванням судді Колегаєвої С.В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С.В. Колегаєва

Красноармійським міськрайонним
судом Донецької області здійснюється
спеціальне судове провадження за кримі-
нальним провадженням щодо Жиліна
Олександра Борисовича, обвинуваченого
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ному Жиліну О. Б. необхідно з’явитись до
зали судового засідання №6 Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: 85302, Донецька об-
ласть, м. Покровськ, вул. Європейська, 20
на 15.00 год. 04 листопада 2016 р.

Суддя Стоілова Т. В.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає кримінальну
справу № 234/12095/16-к (провадження
№ 1-кп/234/542/16) за обвинуваченням
Коровченка Артема Вікторовича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст.258-3, ч.4
ст. 187 КК України. Обвинувачений Ко-
ровченко Артем Вікторович, 22.10.1985
р.н., який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, вул.
Леоніда Бикова, буд. 1, кв. 141, виклика-
ється на 03.11.2016 року о 09-15 год. до
суду, каб. №23, для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Ю.В. Фоміна

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Шейко Вікторії Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Шейко Вікторія
Анатоліївна (зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Велико-Садова, 84-6), викликається
на 02 листопада 2016 року на 10-20 год. до
суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по
суті. 

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

Суддя О.Г.Геря

Теофіпольський районний суд Хмель-
ницької області викликає відповідача 
Колесника Андрія Анатолійовича у судове
засідання з розгляду цивільної справи 
№ 685/1102/16-ц за позовом Колесник
Ірини Валеріївни до Колесника Андрія
Анатолійовича про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, яке
відбудеться о 14 год. 00 хв. 01 листопада
2016 р. в залі судових засідань суду
(30600, Хмельницька область, смт Теофі-
поль, вул. Небесної Сотні, 44). В разі не-
явки Колесника А.А. без поважних причин
— справа буде розглянута на підставі на-
явних в ній доказів.

Суддя Самойлович А. П.

Івано-Франківський міський суд Івано-Фран-
ківської області повідомляє, що 14 листопада
2016 року о 09 годині 50 хвилин у приміщенні
Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх,
зал № 9, розглядатиметься цивільна справа за
позовом Національної академії внутрішніх
справ до Петрушка Олега Олександровича про
відшкодування витрат, пов’язаних з утриман-
ням у навчальному закладі.

У судове засідання викликається як відпові-
дач Петрушко Олег Олександрович.

У разі неявки відповідача справа розгляда-
тиметься за його відсутності.

Згідно з частиною другою статті 77 ЦПК Ук-
раїни сторони зобов’язані повідомити суд про
причини неявки у судове засідання.

Суддя Л.В. Мелещенко

Івано-Франківський міський суд Івано-Фран-
ківської області повідомляє, що 14 листопада
2016 року о 09 годині 55 хвилин у приміщенні
Івано-Франківського міського суду Івано-Фран-
ківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх,
зал № 9, розглядатиметься цивільна справа за
позовом Національної академії внутрішніх
справ до Ткаченка Андрія Валерійовича про від-
шкодування витрат, пов’язаних з утриманням у
навчальному закладі.

У судове засідання викликається як відпові-
дач Ткаченко Андрій Валерійович.

У разі неявки відповідача справа розгляда-
тиметься за його відсутності.

Згідно з частиною другою статті 77 ЦПК Ук-
раїни сторони зобов’язані повідомити суд про
причини неявки у судове засідання.

Суддя Л.В. Мелещенко

В провадженні апеляційного суду Одеської
області (суддя-доповідач Калараш А.А.) зна-
ходиться цивільна справа за позовом Об’єд-
нання співвласників багатоквартирного
будинку «Житло-2007» до Ковратко Ганни
Олегівни, Товариства з додатковою відпові-
дальністю «Чорноморгідробуд» про визнання
договору недійсним.

Апеляційний суд Одеської області викликає
до суду як відповідача Ковратко Ганну Оле-
гівну в судове засідання, яке відбудеться 03
листопада 2016 року о 09.30 год. в примі-
щенні апеляційного суду Одеської області за
адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а.

У разі неявки Ковратко Ганни Олегівни в
зазначене судове засідання, справа буде роз-
глянута за її відсутністю.

Суддя Калараш А.А.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів у судове
засідання Овдіна Сергія Валентиновича,
Овдіну Таліну Іванівну по справі 
№ 433/1617/16-ц за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Овдіна Сергія Валентино-
вича, Овдіної Таліни Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Засідання відбудеться 03 листопада
2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Лу-
ганська 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.

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, м. Добропілля,
вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає ци-
вільну справу за позовом Соболєвої Ок-
сани Олександрівни до Соболєва Віталія
Олеговича про стягнення аліментів на ут-
римання дитини.

Відповідач:
Соболєв Віталій Олегович, останнє ві-

доме місце знаходження: вул. Остров-
ського, 38, с. Золотарівка Шахтарського
району Донецької області, викликається
03 листопада 2016 року на 08.30 год. до
Добропільського міськрайонного суду,
каб. №12, в якості відповідача для участі
у розгляді справи.

Суддя Притуляк С. А.

Втрачений диплом 
серія КВ № 45187717 та додаток до
нього Європейського зразка, виданий 21
червня 2013 року на ім’я Бакіної Ольги
Олегівни Національним медичним уні-
верситетом ім. О.О.Богомольця, 

вважати недійсним.

15.02 2016 року рішенням Марків-
ського районного суду Луганської області
позовні вимоги по цивільній справі 
№ 417/1703/15-ц за позовом Скрипнік
Марини Юріївни до Скрипніка Руслана
Юрійовича про позбавлення батьківських
прав було задоволено.

Суддя А.Е. Дідоренко

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 жовтня 2016 р. № 757-р
Київ

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція автомобільної дороги Київ —

Харків — Довжанський на ділянці 
км 431 + 407 — км 440 + 480 

у Харківській області»
Затвердити поданий Державним агентством автомобільних доріг робочий

проект «Реконструкція автомобільної дороги Київ — Харків — Довжанський на
ділянці км 431 + 407 — км 440 + 480 у Харківській області», розроблений Хар-
ківською філією державного підприємства «Укрдіпродор» «Харківдіпрошлях»
та рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбуд-
експертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:
класифікація автомобільної дороги загального                    —   державного
користування                                                                                  значення  
категорія дороги                                                                      —  I-б  
вид будівництва                                                                       —  реконструкція  
перспективна інтенсивність руху, приведених                      —  34490
одиниць на добу   
довжина, кілометрів                                                                —  9,07  
мінімальний радіус у плані, метрів                                         —  2150  
максимальний поздовжній ухил, відсотків                            —  40  
мінімальні радіуси вертикальних кривих, метрів:   

опуклих                                                                                —  15000  
увігнутих                                                                              —  5000  

ширина земляного полотна, метрів                                       —  28,8  
ширина проїзної частини, метрів                                            —  2 х 7,5     
верхній шар покриття                                                              —  щебенево-
                                                                                                         мастиковий
                                                                                                         асфальтобетон
                                                                                                         (ЩМА-20) на 
                                                                                                         бітумі БМП 
                                                                                                         60/90-52  

пересічення/примикання, одиниць                                         —   3/2  
лівоповоротні з’їзди, одиниць                                                —  10  
автобусні зупинки, одиниць                                                    —  10  
кількість металевих гофрованих труб, одиниць:   
       діаметр, метрів               довжина, метрів   
              1,58                                  54,09                                 —  1  
              2,32                                  47,79                                 —  1  
              2,62                                  66,69                                 —  1  
              2,02                                  40,59                                 —  1  
              2,76                                  75,69                                 —  1  
загальна кошторисна вартість реконструкції                        —  556 484,207
у поточних цінах станом на 31 березня 2016 р., 
тис. гривень  
у тому числі:    

будівельних робіт                                                                —  449 990,492   
устаткування                                                                        —  304,593   
інші витрати                                                                         —  106 189,122   
зворотні суми                                                                      —  1410,406  

тривалість реконструкції, місяців                                           —  17  
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 жовтня 2016 р. № 758-р
Київ

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція автомобільної дороги Київ —

Харків — Довжанський на ділянці 
км 395 + 064 — км 420 + 050 

у Харківській області»
Затвердити поданий Державним агентством автомобільних доріг робочий

проект «Реконструкція автомобільної дороги Київ — Харків — Довжанський на
ділянці км 395 + 064 — км 420 + 050 у Харківській області», розроблений Хар-
ківською філією державного підприємства «Укрдіпродор» «Харківдіпрошлях»
та рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбуд-
експертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства, з такими техніко-економічними показниками: 

класифікація автомобільної дороги                           —  державного значення
загального користування                                                   
категорія дороги                                                          —  I-б  
вид будівництва                                                           —  реконструкція  
перспективна інтенсивність руху, 
приведених одиниць на добу                                      —  34 490  
довжина, кілометрів                                                    —  24,99  
мінімальний радіус у плані, метрів:                            —  700  
максимальний поздовжній ухил, відсотків                —  40  
мінімальні радіуси вертикальних кривих, метрів:   
опуклих                                                                        —  15 000  
увігнутих                                                                       —  5000  
ширина земляного полотна, метрів                            —  28,8  
ширина проїзної частини, метрів                                —  2 х 7,5  
верхній шар покриття                                                  —  щебенево-мастиковий
                                                                                            асфальтобетон
                                                                                            (ЩМА-20) на бітумі 
                                                                                            БМП 
                                                                                            60/90-52 
пересічення/примикання, одиниць                             —  5/8  
лівоповоротні з’їзди, одиниць                                    —  14  
автобусні зупинки, одиниць                                        —  18  
металева гофрована труба діаметром                       —  11/463,59
1,58 метра, одиниць/метрів   
міст на пікеті 3957 + 19 (правий проїзд):   

довжина, метрів                                                      —  35,58  
габарит, метрів                                                            —  Г – (13,25 – 13,3) + 0,75  

міст на пікеті 3957 + 19 (лівий проїзд):   
довжина, метрів                                                      —  36,84  
габарит, метрів                                                        —  Г – 13,25 + 0,75  

пішохідний міст на пікеті 4176 + 11:   
довжина, метрів                                                      —  42,25  
ширина пішохідної смуги, метрів                           —  3  

загальна кошторисна вартість реконструкції             —  1 355 816,909
у поточних цінах станом на 31 березня 2016 р., 
тис. гривень   
у тому числі:    

будівельних робіт                                                    —  1 096 044,335   
устаткування                                                            —  1 167,589   
інші витрати                                                             —  258 604,985  

зворотні суми                                                               —  2337,071  
тривалість реконструкції, місяців                               —  24  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Іллінецький районний суд Вінницької
області викликає Ульянчик Олену Станіс-
лавівну, 02 січня 1988 року народження,
зареєстровану за адресою: с. Жадани Іл-
лінецького району Вінницької області, вул.
Польова, буд. 25, в судове засідання в
якості відповідача по цивільній справі 
№ 131/1781/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Ульянчик Олени Ста-
ніславівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 09 год. 00
хв. 25 січня 2017 року в залі засідань Іллі-
нецького районного суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Іллінці, вул.
Європейська, 28. В разі неявки в судове
засідання відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя М. В. Шелюховський

Білоцерківський міськрайонний суд Київ-
ської області по цивільній справі за позовом
Бубнова Владислава Валерійовича до Спіль-
ного українсько-польського підприємства в
формі ТОВ «Модерн-Експо», Приватного під-
приємства рекламно-комерційний центр «Аб-
солют-Плюс», третя особа: Білоцерківський
міський відділ ДВС Головного територіаль-
ного управління юстиції у Київській області
про звільнення майна з-під арешту, викликає
до суду представника відповідача Спільного
українсько-польського підприємства в формі
ТОВ «Модерн-Експо», що знаходиться за ад-
ресою: Волинська область, Луцький район, 
с. Струмівка, вул. Рівненська, 4.

Судове засідання відбудеться 10 листо-
пада 2016 о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: Київська область, м. Біла Церква,
вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3, суддя Жа-
рікова О.В. В разі неявки представника відпо-
відача до суду справу буде розглянуто в його
відсутність.

Апеляційний суд Полтавської області викли-
кає Товариство з обмеженою відповідальністю
«Виробничо-рекламний комбінат «ЛТД» (ос-
тання відома зареєстрована юридична адреса:
вул. Реміснича, 1, м. Полтава, 36002, м. По-
лтава, 36000), Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ЛЄМЕТРА ЛТД»), остання відома
зареєстрована юридична адреса: 61002, 
м. Харків, вул. Демченко, 16), Удовенка Генна-
дія Григоровича (остання відома адреса: 25002,
м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Жов-
тневої Революції, 27, корп. 3, кв. 43, як сторін у
справі за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Виробничо-рекламний ком-
бінат «ЛТД» до Удовенка Геннадія Григоровича
про визнання правочину удаваним.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00
хв. 17 листопада 2016 року у приміщенні Апе-
ляційного суду Полтавської області за адре-
сою: м. Полтава, вул. Соборності, 24. Явка до
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглянута за вашої відсутності. Сторони по
справі зобов’язані повідомити суд про причини
неявки у судове засідання. 

Суддя Мартєв С.Ю.

Херсонський міський суд Херсонської
області викликає в якості відповідача
Бринь Олександра Васильовича,
03.03.1979 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Бєлінського,
27, кв. 7, у судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Бринь Олександра
Васи льовича, Кузьменко Світлани Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської
області 29.11.2016 року о 08.10 годині за
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відача, справа буде розглянута у його від-
сутність за наявними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Драбівський районний суд Черкаської
області повідомляє, що 02 листопада 2016
року о 09 годині 20 хвилин розглядати-
меться цивільна справа № 692/802/16-ц за
позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до
Роботька Олександра Вікторовича про
стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться в примі-
щенні Драбівського районного суду, роз-
ташованого за адресою: смт Драбів, вул.
Шевченка, 13, Черкаської області, під го-
ловуванням судді Чепурного О.П.

Відповідачу Роботьку Олександру Вік-
торовичу необхідно з’явитися до суду у
вказаний час і дати пояснення по справі.
При собі мати документи. Попереджаємо,
що у разі неявки без поважних причин
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя О.П. Чепурний

Октябрський районний суд м. По-
лтави викликає Лебідь Віту Василівну
(останнє відоме місце проживання: м.
Полтава, пров. Рибальський, 22, кв. 42),
Золотар Оксану Василівну (останнє ві-
доме місце проживання: м. Полтава,
вул. М. Бірюзова, 84, кв. 30), як відпові-
дачів в судове засідання по цивільній
справі № 554/5190/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» в особі
Полтавського регіонального управління
Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Лебідь
Віти Василівни, Золотар Оксани Васи-
лівни, ПАТ КБ «Правекс Банк», треті
особи, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмету спору, Октябр-
ський відділ державної виконавчої
служби м. Полтава ГТУЮ у Полтавській
області, Полтавський районний ВДВС
ГТУЮ у Полтавській області про звіль-
нення майна з-під арешту.

Судове засідання відбудеться о 09 год.
00 хв. 04.11.2016 року в приміщенні суду
за адресою: вул. Навроцького, 5, м. По-
лтава.

Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т.О. Січиокно

Національний банк України
Звіт про фінансовий стан

Голова                                                                                     В. О. Гонтарева
Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку                              Б. В. Лукасевич
Повідомлення. Відповідно до статті 9 Закону України "Про Національний банк України"  консолідована фінансова звітність

Національного банку України за 2015 рік, в тому числі Річний консолідований звіт про фінансовий стан Національного банку
України на 31 грудня 2015 року, що опублікований  29.04.2016  в номері № 82 (5702), затверджено рішенням  Ради Націо-
нального банку України від  25.10.2016  № 3-рд.

Приморський районний суд м. Одеси
повідомляє, що 03 листопада 2016 р. о 09
годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в
приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33 відбудеться слухання
справи за позовом Невської Альони Ми-
хайлівни до Гальченко Ірини Андріївни
про стягнення боргу за розпискою.

В судове засідання у вищевказаний час
викликається як відповідачка Гальченко
Ірина Андріївна. В разі її неявки в судове
засідання позов може бути розглянутий
за її відсутністю та на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя І.М. Чернявська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального досудового
розслідування

Підозрювана Колесникова Ганна Геннаді-
ївна, 08.01.1988 року народження, зареєстро-
вана за адресою: Донецька обл., м. Торез, вул.
Рижська, буд.16, кв.25, на підставі ст.ст.297-5,
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися
31 жовтня 2016 року та 03 листопада 2016
року до каб. 303 СВ УСБУ в Донецькій області,
до слідчого Черненка Д.Ф., за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Архітек-
тора Нільсена, буд. 33, для проведення
слідчих дій за Вашою участю у кримінальному
провадженні №22014050000000451 за ч. 1
ст.258-3 КК України.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає як відповідача:

Каменського Костянтина Юрійовича,
ідентифікаційний номер: 1977001357, 
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/2340/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Каменського Костянтина Юрійовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться
01 листопада 2016 року о 10.10 год.

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

Суддя О.М. Попова

Обухівський районний суд Київської
області по цивільній справі 2-857/16 за
позовом ТОВ «Серпень-груп» викликає як
відповідача Микитенка Віктора Івановича
на 03 листопада 2016 року на 09 год. 30
хв. Судове засідання відбудеться під го-
ловуванням судді Потабенко Л. В. в при-
міщенні Обухівського районного суду
Київської області, що розташоване за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, б. 20. В разі неявки відповідача в
судове засідання, справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Міністерство освіти і науки України оприлюднює пе-
релік робіт, поданих у 2016 році для участі у конкурсі
на здобуття у 2017 році щорічної Премії Кабінету Мініс-
трів України за розроблення і впровадження інновацій-
них технологій, заснованої постановою Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701:

Розроблення і впровадження вітчизняної системи
EMMS-CVS-010 визначення масових викидів забруд-
нюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів
транспортних засобів та перспективної повно-потоко-
вої технології VVS, автори: Редзюк А. М., Устименко
В.С., Клименко О. А., Кудренко О.В., Гора М.Д., Ричок
С. О., Сіянко Ю.В., Бондар О.В., Колобов К.С., Сафро-
нов А. М.;

Розроблення аналітичної бази даних ДТП на автомо-
більних дорогах загального користування, автори: Бон-
дар Т.В., Пина О.Г.;

Розроблення  та впровадження інноваційних мате-
ріалів і технологій при капітальному ремонті мостового
полотна Південного мостового переходу через р.
Дніпро в м. Києві, автори: Аксьонов С.Ю., Онищенко
А.М., Баранов Ю.М.;

Розробка та впровадження системи електронних за-
купівель в Україні (проект Prozorro), автори: Наход О.І.,
Бігун Н.В., Корнійчук В.В., Стародубцев О.Є., Лахтіонова
Л.В., Шимко Н.М., Лісовська Т.В., Опир М.Ю., Черниш
Д.П., Буренко М.М.;

Розроблення й впровадження перспективних мето-
дів розрахунку і моделювання при проектуванні та екс-
плуатації потужних турбогенераторів та
гідрогенераторів для ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС, автори: Коб-
зар К.О., Шуть О.Ю., Третяк О.В., Партала А.О., Титко
О.І., Сенецький О.В., Гакал П.Г., П’ятницька Є.С.;  

Створення, розробка та впровадження інноваційних
технологій виготовлення крупномодульних зубчастих
передач для виробів важкого машинобудування, ав-
тори: Ковальов В.Д., Антонюк В.С., Васильченко Я.В.,
Волошин О.І., Іванов С.О., Клочко О.О., Статкевич О.В.;

Розробка і впровадження новітніх енерго- і ресур-
созберігаючих технологій харчової промисловості в
системі забезпечення продовольчої безпеки України,
автори: Українець А.І., Шевченко О.Ю., Шиян П.Л., Сі-
махіна Г.О., Ніколаєнко С.М., Мазаракі А.А., Притуль-
ська Н.В., Піддубний В.А., Лебська Т.К., Хареба В.В.;

Розробка екологічно безпечних добрив та стиму-
ляторів росту рослин на основі сапропелю, автор Бор-
тнік Т.П.;

Радіаційна безпека та теплові режими першого в Ук-
раїні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива
на Запорізькій АЕС, автори: Рудичев В.Г., Лазурик В.Т.,
Альохіна С.В.;

Розробка та впровадження нових технологічних про-
цесів у механічній інженерії, автори: Скобло Т.С., Сіда-
шенко О.І., Войтов В.А., Тришевський О.І., Власовець
В.М., Тіхонов О.В., Романюк С.П., Гаркуша І.Є., Таран
В.С., Безлюдько Г.Я.;

Модифікатор іржі «CONTRRUST» - «hi-tech» техно-
логія перетворення іржі в металополімерну екологічно
чисту плівку — ґрунт – покриття - пасиватор – консер-
вант-», автори: Бондар О.І., Білик С.І., Ващенко В. М.,
Висоцька Л.М., Журавський О.Д., Каратєєв А.М., Мак-
симов С.Ю., Савенко В.І., Черватюк В.А., Шейніч Л.О.;

Створення універсальної системи космічних голов-
них частин ракет-носіїв для одночасного виведення ве-
ликих груп космічних апаратів різного класу з
забезпеченням високої точності орбітального руху, ав-
тори: Агалаков С.О.,  Бабич І.П.,  Макаренко А.О., Ого-
родник І.С., Панов Ю.А., Свистун В.Г., Сілкін О.Ю.,
Синицин С.О., Решетилов О.А.,  Шарапова А.І.;

Дослідження, розробка та впровадження у вироб-
ництво новітніх технологій виготовлення газових та
термоелектричних систем охолодження приймачів ін-
фрачервоного випромінювання та імітаторів космосу
до низьких та кріогенних температур, автори: Молодик
А.В., Носов М.І., Смоляр Г.О., Лозбін Д.В., Кочергін І.Г.,
Власов В.В., Меленевський Ю.О., Анатичук Л.І., Майда-
нов В.А., Коваль Ю.М.;

Створення, розробка і впровадження інноваційних
технологій та імпортозамінюючого обладнання  для ав-
томатичного орбітального зварювання неповоротних
стиків  трубопроводів АЕС України діаметром 8-219 мм,
автори: Лобанов Л.М., Коротинський О.Є., Махлін Н.М.,
Федоренко М.С., Буряк В.Ю., Попов В.Є., Скопюк М.І.,
Свириденко А.О.,  Гонтарєв В.Б., Кудряшев В.Б.;

Створення та впровадження у виробництво лікар-
ських засобів на основі Тіотриазоліну для лікування
серцево-судинних та офтальмологічних захворювань і
підвищення імунітету організму, автори: Бєленічев І.Ф.,
Вінниченко Т.Ю., Волошко О.Ю., Гарцилов Д.В., Колес-
ник Ю.М., Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Олійник І.Я., Се-
миноженко В.П., Чебанов В.А.;

Розробка і впровадження високотехнологічних ме-
тодик дисекції при лікуванні об’ємних уражень печінки,
автори: Бойко В.В., Козлова Т.В., Малоштан О.В., Ско-
рий Д.І., Смачило Р.М., Тищенко О.М.;

Інноваційні технології створення і впровадження
нового покоління органо-мінеральних біоактивних
добрив, автори: Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е., Літві-
нова О.А.;

Місцеві сировинні ресурси: новітні підходи до техно-
логій переробки та застосування у сільському госпо-
дарстві, автори: Скрильник Є.В., Гетманенко В.А.;

Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних та
санітарно-епідеміологічних заходів щодо розробки за-
собів моніторингу, діагностики і оздоровлення тварин-
ництва України від туберкульозу, автори:
Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Фещенко Ю.І., Герілович
А.П., Палій А.П., Позмогова С.А., Комісаренко С.В., Гри-
невич О.Й.;

Комплекс автоматизованого обладнання установок
для доїння корів у залах, автори: Адамчук В.В., Дріго
В.О., Михайленко М.К., Михайленко П.М., Ткач В.В., Фе-
ненко А.І.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА  МОЗ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС в докторантуру, клінічну ординатуру
В докторантуру зі спеціальності 222 Медицина (14.02.03 Соці-

альна медицина).
В клінічну ординатуру зі спеціальностей: неонатологія, терапія,

стоматологія.
Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заява на

ім’я ректора, особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою,
копія диплома, копія сертифіката про присвоєння звання лікаря-
спеціаліста, копія трудової книжки, характеристика з місця роботи,
автобіографія, медична довідка (форма 086-У); копія паспорта
(стор. 2,3,11), копія ідентифікаційного коду.

Особи, що вступають до клінічної ординатури без відповідного
стажу, подають рекомендацію вченої ради вищого навчального за-
кладу.

Особи, що вступають до докторантури, подають ксерокопії дру-
кованих наукових робіт, копію диплома кандидата медичних наук і
розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, НМАПО
імені П. Л. Шупика, відділ аспірантури (к. 404, 405).

Прийом документів: протягом 10 діб з дня публікації оголошення.

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

Відповідач Воронков Олег Вікто-
рович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Герцена, буд.11, кв. 31,
викликається 03 листопада 2016
року о 10 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідач Воронкова Ольга Вале-
ріївна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Герцена, буд. 11, кв. 31,
викликається 03 листопада 2016
року о 10 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті. Від-
повідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/643/16-ц за позовом
Люшнюватської сільської ради Голованівського
району Кіровоградської області (орган опіки та пік-
лування ) в інтересах малолітніх дітей Щурової Анас-
тасії Сергіївни, Щурової Лідії Сергіївни, Щурова
Миколи Сергійовича, Щурової Катерини Сергіївни до
Щурова Сергія Миколайовича, Щурової Наталії Ми-
колаївни, треті особи —Завалівська школа-інтернат
I-III ст., служба у справах дітей Голованівської ра -
йонної державної адміністрації про позбавлення
батьківських прав.

Судовий розгляд справи відбудеться 04 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв. у Голованівському район-
ному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна, 18.

Суд викликає відповідачів Щурову Наталію Мико-
лаївну та Щурова Сергія Миколайовича. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та не-
повідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за наявними у справі доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Авраменка
Максима Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Авраменко Максим Олександро-
вич, 07.08.1987 року народження; місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 8,
кв. 35.

Справу призначено до попереднього розгляду на 09.15
годину 25 листопада 2016 року.

Відповідачеві 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 О.Г. Луньова

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Малахатка Олександра Володимировича,
28.06.1986 р.н. (адреса: 87330, Донецька обл., Ам-
вросіївський р-н, с. Благодатне, вул. Комсомольська,
буд. 24) про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 09 годину 30 хвилин
15.11.2016 року у приміщенні Оріхівського районного
суду м. Оріхів за адресою: 70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Йогана Янцена, б. 27А. У разі неявки у
судове засідання відповідача справа буде  розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Мінаєв М.М.

(у мільйонах гривень)

I. АКТИВИ

1 Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 59 007 129 053
2 Цінні папери нерезидентів 246 852 171 610

3 Авуари в СПЗ 74 249 212

4 Монетарне золото 27 083 19 577
5 Цінні папери України 380 770 404 514

6 Кредити банкам та іншим позичальникам 38 716 65 236

7 Внутрішній державний борг 2 025 2 091

8 Внески в рахунок квоти МВФ 72 763 45 631

9 Основні засоби та нематеріальні активи 5 855 6 180
10 Інші активи 5 114 5 125

Усього активів 912 434 849 229

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети в обігу 312 442 308 237
12 Кошти банків 48 717 31 042
13 Кошти державних та інших установ 60 896 51 292

14 Зобов'язання з перерахування прибутку до бюджету 38 164 38 164

15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 35 423 89 845
16 Кредити отримані - 31 283
17 Зобов'язання перед МВФ 240 562 176 142
18 Інші зобов'язання 400 409

Усього зобов’язань 736 604 726 414
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

19 Статутний капітал 100 100
20 Загальні  та інші резерви 23 139 23 139
21 Резерви  переоцінки активів і зобов'язань 152 591 99 576

Усього власного капіталу 175 830 122 815
Усього пасивів 912 434 849 229

№   
рядка
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-

дання відповідачів по справі:
№ 409/1292/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Борисюка Сергія Вік-

торовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
07.11.2016 року о 13.00 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 13.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Борисюк Сергій Вікторович, останнє місце реєстра-
ції: м. Луганськ, вул. Победоносна, буд. 13, кв. 63;

№ 409/2373/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сліченка Ігоря Бори-
совича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 07.11.2016
року о 13.30 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 13.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається
як відповідач Сліченко Ігор Борисович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ,
вул. Лермонтова, бyд. 31-A;

№ 409/2379/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лемтюгова Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
07.11.2016 року о 14.00 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 14.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Лемтюгов Олександр Олександрович, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. Щедріної, буд. 7;

№ 409/2305/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бєляєвої Інни Михай-
лівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 07.11.2016
року о 14.30 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 14.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається
як відповідачка Бєляєва Інна Михайлівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ,
с. Ювілейне, кв. Запорожченко, буд. 1, кв. 25;

№ 409/2363/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рабіновича Ігоря Ми-
хайловича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
07.11.2016 року о 15.00 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 15.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська  область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Рабінович Ігор Михайлович, останнє місце реєстра-
ції: м. Луганськ, вул. 1 Травня, буд. 27;

№ 409/1645/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Іванова Михайла Па-
вловича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 07.11.2016
року о 15.30 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 15.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається
як відповідач Іванов Михайло Павлович, останнє місце реєстрації: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, с. Розкішне, вул. Річна, буд. 3-А;

№ 409/2372/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Михайлової Олени Іва-
нівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 07.11.2016
року о 16.00 год. (резервна дата на 21.11.2016 року о 16.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається
як відповідачка Михайлова Олена Іванівна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 11, кв. 212.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

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

1.11.2016 р.
Чукомін Андрій Євгенович  об 11.00 

Суддя О.М.Березка
15.11.2016 р.
Буцай Павло Васильович о 8.55
16.11.2016 р.
Бєлодєд Микола Валентинович о 8.50

Суддя В.Ю. Колядов
04.11.2016 р.
Семиряжко Тетяна Миколаївна о 8.00

Суддя І.В. Кудрявцев
4.11.2016 р.
Загорулько (Ігнатенко) Наталія Микола-

ївна
Суддя О.В. Форощук

У разі неявки відповідача  у призначений
час або неповідомлення про причини неявки
справу буде розглянуто за його  відсутності
за наявними доказами на підставі ст. 169
ЦПК України.

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

Житомирський районний суд Житомир-
ської області викликає Мельника Анатолія
Вікторовича у судове засідання, що відбу-
деться о 9 годині 00 хвилин 21 листопада
2016 року за адресою: м. Житомир, вул. По-
кровська, 90, каб. 16, в якості відповідача у
цивільній справі № 278/1801/16-ц за позо-
вом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів».

В призначений для слухання справи день
і час Ви маєте право з’явитись для при-
йняття участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайоми-
тись з матеріалами справи, знімати копії, за-
являти клопотання про забезпечення
доказів (виклик свідків, витребування пись-
мових доказів) тощо, у випадку взяття у ній
участі, прошу завчасно до дати, визначеної
для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засі-
дання Ви повинні надати всі оригінали до-
кументів, якими обґрунтовуєте свої
заперечення проти вимог, або копії цих до-
кументів, завірених у встановленому зако-
ном порядку у випадку невизнання
заявленого позову. У разі Вашого непри-
буття в судове засідання, суд розгляне дану
справу у Вашу відсутність за наявними в ма-
теріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду Ви повинні
мати при собі паспорт або інший документ,
що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
відповідача — Кузіна Сергія Валерійовича
(м. Луганськ, вул. Перемогоносна, б.1,
кв.45) по цивільній справі №409/1746/16-ц
за позовом Шийки Ольги Григорівни в інте -
ресах неповнолітньої особи про позбав-
лення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 16.11.2016 р.
(резервна дата 18.11.2016 р.) о 13-00 годині
в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

В провадженні Бориспільського міськ-
районного суду перебуває цивільна справа
№359/6636/16-ц за позовом Тарасенко C.M.
до Тарасенка М.В. про стягнення аліментів
на утримання дітей. У зв’язку з цим суд ви-
кликає відповідача Тарасенка Миколу Вале-
рійовича у судове засідання. Розгляд
вищезазначеної справи відбудеться об 11
годині 30 хвилин 9 листопада 2016 року за
адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної
Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Можаєву Любов Петрівну як
відповідача  в судове засідання по цивільній
справі № 426/10201/16-ц за позовом Мо-
жаєва Віктора Васильовича до Можаєвої
Любові Петрівни про розірвання шлюбу, що
відбудеться 10 листопада 2016 року о 09-00
год. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Недригайлівський районний суд Сумської
області повідомляє, що 23 листопада 2016
року о 08 годині 45 хвилин в залі судових
засідань Недригайлівського районного суду
Сумської області за адресою: Сумська об-
ласть, смт Недригайлів, вул. Шевченка, 4,
відбудеться розгляд справи 582/1106/16-ц
за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний Банк «Приватбанк» до
Пінтьє Івана Івановича, 16 травня 1994 року
народження, про стягнення заборгованості.
Головуючий по справі суддя Жмурченко
В.Д. У разі неявки відповідача Пінтьє І.І. в су-
дове засідання, справа буде розглянута на
підставі наявних у справі доказів.

Марківський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача Филипську
Надію Анатоліївну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Филипського Сергія Івановича до Фи-
липської Надії Анатоліївни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Луган-
ської області 04.11.2016 р. о 10-00 год. 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

В Олександрівському районному суді
Кіровоградської області 08 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Вишнева, 21, сел.
Олександрівка Олександрівського району
Кіровоградської області, відбудеться слу-
хання цивільної справи за позовом Сит-
ника Миколи Григоровича до Вестіліяна
Олександра Михайловича про визнання
особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням, та зняття з
реєстрації за місцем проживання. В су-
дове засідання викликається відповідач
Вестіліян Олександр Михайлович.

Суддя О.Ф. Комлач

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Мініча Василя Яковича про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач по справі Мініч Василь
Якович (зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Малахова, 3/36) викликається на
24.11.2016 року на 09-00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Андреєв В. В.

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Квасової Світлани Юріївни про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Квасова Світ-
лана Юріївна (зареєстрована за адресою: 
м. Донецьк, вул. Луговцова, 4/35) виклика-
ється на 24.11.2016 року на 09-00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Куйбишевський районний суд Запо-
різької області викликає відповідачів Си-
дора Олега Ярославовича, Скоробагатову
Олену Євгенівну, Сидор Ірину Євгенівну в
судове засідання, яке призначене на
15.00 годину 14.11.2016 року, для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в
особі філії Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Більмак Більмацького району Запо-
різької області.

Суддя Мальований В.О.

Южний міський суд Одеської області
викликає Брізгуна Геннадія Михайловича
як відповідача по цивільній справі
№519/670/16-ц за позовом представника
Публічного акціонерною товариства «ВТБ
БАНК» до Брізгуна Геннадія Михайловича
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 105 739,50 грн
у судове засідання на 28 листопада 2016
року о 10.30 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Одеська область, м. Южне, пр.
Григорівського Десанту, 26 а, зал № 3. У
разі неявки відповідача Брізгуна Геннадія
Михайловича у судове засідання, справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області викликає в якості відповідачів у су-
дові засідання з розгляду цивільних справ за
позовами Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» 
м. Дніпро,  які відбудуться у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бул. Дружби Народів, 19:

14 листопада 2016 року
о 16-00 год. Глушака Дениса Вікторовича

(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Фести-
вальна, 55/3) (справа №428/10416/16-ц);

о 16-15 год. Єрьоменка Ігоря Петровича
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. 30 років
Жовтня, 3/176) (справа №428/10420/16-ц);

15 листопада 2016 року
о 16-00 год. Москальову Наталію Іванівну

(Луганська область, м. Кадіївка, вул. По-
лярна, 21) (справа №428/10422/16-ц);

о 16-15 год. Луганську Галину Сергіївну
(Луганська область, Кадіївський район, 
м. Алмазна, вул. Обська, 21/2) (справа
№428/10424/16-ц);

16 листопада 2016 року 
о 16-00 год. Біленка Сергія Олексійовича

(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Одеська,
11а/27) (справа №428/10411/16-ц); 

о 16-15 год. Муравльову Світлану Олексан-
дрівну (Луганська область, м. Кадіївка, вул.
Нестерова, 1/40) (справа №428/10412/16-ц).

17 листопада 2016 року
о 16-00 год. Мруз Тетяну Вікторівну (Лу-

ганська область, м. Кадіївка, вул. Н. Кур-
ченко, 10/27) (справа №428/10414/16-ц);

о 16-15 год. Кравченко Ірину Інокентіївну
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Комсо-
мольська, 11/2) (справа №428/10415/16-ц);

18 листопада 2016 року 
о 13-10 год. Гнетнєву Марію Олександрівну

(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Юних
Ленінців, 9/3) (справа №428/10418/16-ц).

о 13-40 год. Кучерову Світлану Вікторівну
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Новікова, 15б) (справа №428/7924/16-ц)

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

Суддя І.О. Юзефович

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу № 2/243/4212/2016
за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Карякіна Олександра
Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Останнє відоме місце проживання від-
повідача Карякіна Олександра Володими-
ровича: Донецька область, м. Горлівка,
пров. Деповський, буд. 10.

Відповідач викликається до суду на 15
листопада 2016 року на 08 год. 15 хв. для
участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття в судове засідання, від-
повідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Суддя Голопристанського районного
суду Херсонської області Сіянко В.М. по-
відомляє про слухання цивільної справи
за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна»
до Мельника Сергія Васильовича про
стягнення заборгованості, яке призначено
до судового розгляду на 25.11.2016 року
об 11.30 год. в приміщенні установи Голо -
пристанського районного суду Херсон-
ської області за адресою: Херсонська
область, Голопристанський район, м. Гола
Пристань, вул. Горького, 19, та викликає
до суду як відповідача:

Мельника Сергія Васильовича, 28.02.1970
р.н., останнє відоме місцезнаходження та ре-
єстрації: Херсонська область, Голопристан-
ський район, с. Долматівка, вул. Зоряна
(Гагаріна), 22.

У разі неявки у судове засідання відпо-
відача справа буде розглядатися за його
відсутності.

Суддя В.М. Сіянко

Крюківський районний суд м. Кремен-
чука Полтавської області викликає Григо-
ренка Олега Геннадійовича (останнє
відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд.
41/44, кв. 55) як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом
ПАТ «ОТП Банк» до Григоренка Олега Ген-
надійовича про звернення стягнення на
предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 18 листо-
пада 2016 року о 09 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Кременчук, вул. Троїцька,
37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя Зоріна Д.О.

Шевченківський районний суд м. Чернівці
викликає Федорюка Анатолія Івановича,
21.07.1968 року народження, останнє місце
проживання: вул. Полєтаєва, 8/50, м. Чер-
нівці, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Федорюка Анатолія Івано-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09.30 год.
11 листопада 2016 року за адресою: м. Чер-
нівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відпові-
дачу надати заперечення на позов та докази
на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи і у випадку його не-
явки в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя В.М. Чебан

Оріхівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Плохотниченко Тетяну Володи-
мирівну, 05.07.1964 року народження, яка
проживає за адресою: вул. Первомайська, 44,
м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у су-
дове засідання по цивільній справі 
№ 323/3259/16-ц (2/323/947/16) за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Плохотни-
ченко Тетяни Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 08.30 годині
21 листопада 2016 року у приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул.
Чумацька, 23, під головуванням судді Плечи-
щевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи та у випадку неявки
до суду справу може бути розглянуто за її від-
сутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.В. Плечищева

Збаразький районний суд Тернопільської
області по цивільній справі за позовом Гло-
тової Оксани Богданівни до Глотова Олексан-
дра Олександровича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд дитини за кордон викликає
в судове засідання відповідача Глотова Олек-
сандра Олександровича, останнє відоме
місце проживання якого: с. Чернихійці, вул.
Кривуля, 57 Збаразького району Тернопіль-
ської області.

Судове засідання відбудеться 16 листо-
пада 2016 року о 15 годині 30 хвилин в при-
міщенні Збаразького районного суду
Тернопільської області за адресою: 47302, 
м. Збараж, вул. Грушевського, 13, Тернопіль-
ської області, суддя Гудима І.В.

Збаразький районний суд Тернопільської
області пропонує Глотову Олександру Олек-
сандровичу надати всі наявні у них докази на
заперечення позову. У разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за відсут-
ності Глотова О.О. Про причини неявки Гло-
това О.О. повинні повідомити суд.

Апеляційний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє відповідача Лохоня Ар-
тура Вікторовича, який зареєстрований за
адресою: вул. Шевченка, буд.56, с. Пушка-
рівка, Сумський район, Сумська область,
42331, що цивільну справу за апеляційною
скаргою Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний Банк «ПриватБанк» на рі-
шення Індустріального районного суду м.
Дніпропетровська від 10 серпня 2015 року
по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» до Публічного акціо-
нерного товариства «Акцент-Банк», Лохоня
Артура Вікторовича про стягнення забор-
гованості відкладено у апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул.
Харківська, 13) на 10 год. 40 хв. 01 грудня
2016 року.

У разі неявки сторін у судове засідання,
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. Ю. Ткаченко

Деснянський районний суд м. Черні-
гова викликає як відповідача:

— Підтілок Євгена Леонідовича (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Черні-
гів, вул. Горького, буд. 84, кв. 159) для
участі у цивільній справі № 750/8834/16-ц
(2/750/2531/16) за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Підтілок Євгена
Леонідовича про стягнення заборгова-
ності за договором. Судове засідання від-
будеться  02.11.2016 року о 12 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів,
пр-т Перемоги, 141, каб. 206. 

Попереджаємо, що в разі неявки в су-
дове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки
позов буде розглянуто у Вашу відсутність
за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Суддя Рахманкулова І.П.
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Гоцуленко Оксана Миколаївна викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Героїв Май-
дану, 54, поверх 4, кабінет 412) в судове засідання на 24
листопада 2016 року о 12 годині 00 хвилин як відпові-
дачка для судового розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гоцуленко Оксани
Миколаївни про стягнення заборгованості. У випадку не-
явки відповідачки судовий розгляд справи буде прове-
дено за її відсутності на підставі наявних в матеріалах
справи доказів. В разі неможливості явки на вказану
дату за вказаною адресою відповідач зобов’язана пові-
домити суд про причини неявки.

Суддя О.В. Козак

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Філіпченка Андрія Анатолійовича за позовом Резні-
кової Раїси Григорівни про визнання права власності
на майно в порядку спадкування, що залишилося
після смерті спадкодавця Філіпченка Анатолія Олек-
сандровича.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 40 хв. 23
листопада 2016 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове

засідання, справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В.П. Гончарук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Баяндурян Ма-
рини Гергіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Баяндурян Марина Гергіївна, прожи-
ває за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ма-
гістратська (раніше вул. Островського), буд. 10, викликається
в судове засідання, призначене на 09 год. 00 хв. 01.11.2016
p., до суду, каб. № 202, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. За
інших обставин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Давидовська Т.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Суровцева
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Суровцев Сергій Миколайович, про-
живає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, 
2-й пров. Ушакова, буд. 8, викликається в судове засі-
дання, призначене на 09 год. 30 хв. 01.11.2016 p., до суду,
каб. № 202, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за
його відсутності.

Суддя Давидовська Т.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лагер Сергія
Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі Лагер Сергій Олексійович, зареєс-
трований за адресою: м. Бахмут, Горького, буд. 57, викли-
кається до суду на 08.11.2016 р. на 09.20 годину за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.П. Харченко

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/6703/16-ц за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Порше Мобіліті» до Яковлєвої Тетяни Вік-
торівни про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідачка Яковлева Тетяна Вікторівна викликається у
судове засідання на 10.00 год. 16 грудня 2016 року у при-
міщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Боженко
Л.В. Після опублікування оголошення в пресі відповідачка
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності.

Суддя Л.В. Боженко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Канюк Віру Миронівну (Луганська
область, м. Кадіївка, вул. Стаханова, 16/18) за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро до Канюк Віри Миронівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, стяг-
нення судового збору, у судове засідання, яке відбу-
деться 10 листопада 2016 року о 16.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Биля Олену Олександрівну (Лу-
ганська область, м. Кадіївка, вул. Мананкова, 28/1) за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Биля Олени Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, стягнення судового збору, у судове засі-
дання, яке відбудеться 09 листопада 2016 року о 16.00
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Перевалову Марину Юріївну (Лу-
ганська область, м. Кадіївка, вул. Стаханова, 5/78) за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Перевалової Ма-
рини Юріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, стягнення судового збору, у су-
дове засідання, яке відбудеться 10 листопада 2016 року
о 16.15 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Стрельцову Марину Анатоліївну
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Матросова, 35/1)
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Стрельцової
Марини Анатоліївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, стягнення судового збору, у су-
дове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2016 року
о 16.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Шевченка Павла Миколайовича
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Л. Чайкіної, 15а/39)
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Шевченка
Павла Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, стягнення судового збору, у су-
дове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2016 року
о 16.15 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя І.О. Юзефович

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Осадчого Андрія Миколайовича,
05.10.1985 р.н. останнє відоме місце проживання: м.
Херсон, с. Жовтневе, 7, (гурт) у судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Осадчого Андрія Миколайовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської
області 29.11.2016 року о 08.20 годині за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у справі
доказами.

Суддя С.І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Ігнатьєва Андрія Леонідовича, 26.03.1971 р.н.,
останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Красно-
щокіної, 3-а, кв. 3, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Ігна-
тьєва Андрія Леонідовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 29.11.2016 року о 08.05
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі дока-
зами.

Суддя С.І. Майдан

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРІМПАП»,
ЄДРПОУ 36644064, повідомляє про те, що довіре-
ності на представництво інтересів ТОВ «ТОРГО-
ВИЙ ДІМ УКРІМПАП», видані в період з 01.08.2014
року по 20.10.1016 року Мартинюку Богдану Во-
лодимировичу та Мартинюку Володимиру Мефо-
дійовичу, скасовані наказом керівника ТОВ
«ТОРГОВИЙ ДІМ УКРІМПАП» Слупіцьким Ю.М. 
№ 222 від 20.10.2016 року та 
вважаються недійсними.

Управління Державної пенітенціарної служби
України у Волинській області на виконання поста-
нови Кабінету Міністрів України № 348 від 18.05.2016 р. 
припиняє діяльність в результаті ліквідації.

Наказом управління ДПтС України у Волинській області
№ 157/ОД-16 від 04.10.2016 року затверджено персональ-
ний склад комісії з ліквідації управління Державної пені-
тенціарної служби України у Волинській області»:

Голова комісії Герасимчук Олександр Віталійович —
2537920334;

Кредиторам, які мають право на задоволення своїх
вимог, письмово звертатись у термін до двох місяців з мо-
менту даної публікації за адресою комісії: 43008, Волин-
ська область, місто Луцьк, вулиця Січова, будинок 22. 

Токмацький районний суд викликає у судове за-
сідання на 09 годину 00 хвилин 07 листопада 2016
року до Токмацького районного суду (м. Токмак,
вул. Володимирська, 28, каб. №7) в якості відпові-
дачів Дугіна Григорія Олексійовича, Ляшенка Ми-
колу Миколайовича, Ляшенка Сергія Миколайовича
по справі за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії — Донецьке обласне уп-
равління АТ «Ощадбанк» до Дугіна Григорія Олек-
сійовича, Ляшенка Миколи Миколайовича, Ляшенка
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Гавілей М.М.

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Гріцину Сергія Анатолійо-
вича (останнє відоме місце проживання: вул. Ниж-
ньокурганська, 23/72, м. Донецьк, Донецька область,
83047) для участі у цивільній справі за позовом Грі-
цини Наталії Олександрівни до Гріцини Сергія Ана-
толійовича про позбавлення батьківських прав та
збільшення розміру стягнення аліментів, розгляд
якої відбудеться 16 листопада 2016 року о 14 годині
00 хвилин в приміщенні Семенівського районного
суду Чернігівської області (зал № 1, вул. Центральна,
6, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя С.В. Смага

Семенівський районний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Личковаху Тетяну Михайлівну (ос-
таннє відоме місце проживання: с. Нова Олександрівка
Семенівського району Полтавської області) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Т.М. Личковахи про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 09 листопада 2016 року
о 08 годині 40 хвилин в приміщенні суду за адресою:
вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
може бути розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя В.Ф. Харченко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/2815/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Ольховиченко Вален-
тини Іванівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15.11.2016 року на
15.00 годину в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н.І., тел.
3-6375.

Суд викликає як відповідачку Ольховиченко Вален-
тину Іванівну.

У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами. Суддя Н.І. Черткова

Токмацький районний суд викликає у судове за-
сідання на 09 годину 30 хвилин 07 листопада 2016
року до Токмацького районного суду (м. Токмак,
вул. Володимирська, 28, каб. №7) як відповідачів
Разя Валерія Олександровича, Камуз Тетяну Григо-
рівну, Луньову Ірину Євгеніївну по справі за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Разя Валерія Олександровича, Камуз Те-
тяни Григорівни, Луньової Ірини Євгеніївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Гавілей М.М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Четіна Хусейна, останнє відоме місце проживання якого
за адресою: м. Чернівці, вул. К. Дзержика, 20, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Четін Л.Р. до Четіна Хусейна про розірвання шлюбу на
09.00 годину 14 листопада 2016 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 8.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається належним чином повідомленим про час і
місце розгляду справи.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя С.О. Волошин

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Карташова Олександра
Олександровича, Шурикіна Валерія Леонідовича,
Карташову Ірину Валеріївну в судове засідання, яке
призначене на 16.00 годину 14.11.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Біль-
мак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Ведькал Тетяни Валеріївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідачка по справі Ведькал Тетяна Валеріївна (зареєс-
трована за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, 11/81)
викликається на 24.11.2016 року на 09.00 год. до суду,
каб. № 7, 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 В.В. Андреєв

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по справі № 408/5790/16-ц
(2/408/1190/16) за позовом Харченко Олесі Іванівни до
Леонова Євгенія Валерійовича (25.01.1982 р.н., м. Ро-
веньки Луганської області), третя особа: Служба у спра-
вах дітей Біловодської РДА Луганської області про
надання дозволу на виїзд за межі України.

Судове засідання відбудеться 14.11.2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом Державної іпотечної
установи до Бабій Сергія Володимировича про стягнення за-
боргованості за договором про іпотечний кредит. Відповідач
по справі Бабій Сергій Володимирович (зареєстрований за
адресою: 83112, м. Донецьк, вул. Туполева, 6/49) виклика-
ється на 14.11.2016 року на 09.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В.В. Андреєв

ТОВ «ВІ ЕЙ Україна», ідентифікацій-

ний код - 38564232, повідомляє кредиторів та всіх

зацікавлених осіб про зменшення статутного ка-

піталу Товариства до 70 тис. грн. Поштова адреса

для направлення претензій/запитів для отримання

додаткової інформації: 07400, Україна, Київська

область, місто Бровари, вулиця Шевченка, буди-

нок №10-А, квартира № 94.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Бендер Юлії
Геннадіївни до Бендер Сергія Вікторовича, третя
особа: Служба у справах дітей Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації про визначення
місця проживання дитини, викликає як відповідача
Бендер Сергія Вікторовича, останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Київ, вул. Глушкова, 32, кв. 97, в судове
засідання на 16 год. 30 хв. 10.11.2016 року, яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.
П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

Іванківський районний суд Київської області розгля-
дає цивільну справу за позовом Шліхти Людмили Васи-
лівни до Шліхти Віктора Антоновича, фактичне місце
проживання: Київська область, Іванківський район, 
с. Ладижичі, вул. І. Франка, 20, про розділ спільно на-
житого майна викликається на 11 годину 00 хвилин 15
листопада 2016 року до суду за адресою: Київська об-
ласть, смт Іванків, вул. І. Проскури, 14, для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позовної заяви та докази. У разі
неявки відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя О.П. Гончарук

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»  про
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться
01.11.2016 р. (резервне судове засідання — 15.11.2016 р.)

Косенка Максима Миколайовича о 13.00 (останнє відоме
місце реєстрації:Луганська обл., м. Лутугине, вул. 40 років
перемоги, буд. 4, кв. 73), справа № 409/1670/16-ц

Суддя О.Ю.Максименко
У разі неявки відповідача  у призначений час або непові-

домлення про причини неявки справу буде розглянуто за
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169
ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відпові-
дач по справі вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
скої області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 17 листопада 2016 року о 10.20 годині в
приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківскої області за адресою: м.Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, Сенів Дмитра
Івановича (останнє відоме місце реєстрації: Івано-
Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 82/3, кв. 35) в якості відпові-
дача по цивільній справі № 344/7161/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сенів Дмитра
Івановича про стягнення заборгованості.

Суддя Мелещенко Л.В.

Ірпінський міський суд викликає Брижко Тетяну Сте-
фанівну, останнє відоме місце проживання: 01001, м.
Київ, вул. Васильківська, буд.7/7, кв.20, у якості відпо-
відача по справі за позовом Прядко Ольги Корніївни до
Брижко Тетяни Стефанівни про усунення перешкод в ко-
ристуванні власністю та встановлення земельного сер-
вітуту, в судове засідання, яке відбудеться 15.11.2016 р.
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду
за адресою м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки
справу буде розглянуто у відсутність відповідача. У
зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники
процесу вважаються належним чином повідомленими
про дату судового засідання.

Суддя О.В. Пархоменко

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Очеретного Володимира Віталійовича,
12.01.1982 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Луганська обл., м. Антрацит, 1-й пров. Пушкіна, буд, 16, в
судове засідання по цивільній справі № 431/4452/16 ц за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Приватбанк» до Очеретного Володимира Віталійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 04.11.2016 р. о 09.20 год. за адресою:
92700, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки відповідача 04.11.2016 р. о 09.20 год. до
Старобільського районного суду Луганської області,
справа розглядатиметься за наявними в справі доказами
у відповідності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Ткач О.В.
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погоДА НА зАвтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМпЕРAТУРA пO OБЛAСТЯХ УкРAЇнИ
нA 30 жовТнЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -1   +4      +2    +7
Житомирська -1   +4      +2    +7
Чернігівська -2   +3      +1    +6
Сумська -2   +3      +1    +6
Закарпатська 0   +5      +6 +11
Рівненська 0   +5      +2    +7
Львівська -1   +4      +2    +7
Івано-Франківська -1   +4      +2    +7
Волинська 0   +5      +2    +7
Хмельницька 0   +5      +2    +7
Чернівецька -1   +4      +3    +8
Тернопільська 0   +5      +2    +7
Вінницька -1   +4      +2    +7

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

Добровольців 
візьмуть у пожежні
бригади

Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА Й ОХОРОНА. У Головному управлінні Державної
служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області
озвучили невтішні цифри: з початку цього року сталося понад
8 тисяч  пожеж, в яких загинули 107 осіб і 120 травмувалися,
7306 пожеж  за 9 місяців виникли  в житловому секторі — через
порушення правил користування пічним опаленням та обігріва-
чами (теплопостачання не всюди підключено), необережне по-
водження з вогнем тощо. пожежники врятували 103 людини,
серед них 11 дітей.

Щоб великих пожеж було менше, а врятованих від вогню
більше, у Дніпрі першими в Україні започатковують місцеву по-
жежну охорону. Унікальний пілотний проект передбачає ство-
рення пожежних бригад із добровольців, які базуватимуться у
спеціальних пожежних депо з необхідною технікою. 

«Це будуть пожежні комунальні підрозділи, яких фінансува-
тимуть із міського бюджету, вони  підпорядковуватимуться мі-
ській владі. кістяк підрозділів проходитиме спеціальний добір,
як і в ГУ ДСнС, і працюватиме цілодобово. навколо них фор-
муватимуться добровольчі бригади, — розповів керівник ГУ
ДСнС України в Дніпропетровській області андрій кульбач. —
нове пожежне депо — це будівлі модульного типу, в складі яких
дві одиниці техніки з водою (автоцистерни), автодрабина, ре-
зервний автомобіль для вивезення добровольців і пожежна ма-
шина для перевезення особового складу».

нині в Дніпрі 8 пожежних депо. Цього недостатньо, пожежні
машини не завжди встигають вчасно прибути на місце. Як роз-
повіла виконувач  обов’язків  заступника Дніпровського місько-
го голови Яніка Мерило, 80% обладнання в депо застаріле. Тож
наступного року пропонують закласти в бюджет майже 170 мі-
льйонів гривень  на будівництво і обладнання трьох нових по-
жежних депо. 

Дніпровський міський голова Борис Філатов повідомив, що
вперше в обласному центрі міськрада купуватиме пожежну ма-
шину вартістю понад мільйон доларів, яка матиме драбину зав-
вишки більш як 55 метрів і стане у пригоді під час гасіння пожеж
у багатоповерхівках. Дніпровським пожежникам уже шиють но-
ву форму за австрійським зразком.

Міська влада сподівається, що в пожежні дружини підуть де-
мобілізовані бійці аТо та молодь. Заплановано розробити для
добровольців-пожежників систему пільг і заохочень.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»

Яка Покрова — така й
зима, каже відоме

прислів’я-прикмета. У йо-
го зміст закладено пра-
давнє спостереження на-
родних синоптиків за ста-
ном погоди у цей день. А
був він, як пам’ятаєте,
теплим і сонячним. Маємо
змогу перевірити цю при-
кмету, адже зима вже на
порозі. Безумовно, хо-
четься, щоб прогноз на-
родних синоптиків справ-
дився і цьогорічна зима
була теплою. Однак у
листопаді також є дні, ко-
ли старі люди спостеріга-
ють за станом погоди, щоб
передбачити,  якими бу-
дуть наступні зима, весна,
літо. Це релігійні свята:
Дмитра Солунського (8),
Параскеви-П’ятниці (10),
Кузьми і Дем’яна (14), Ар-
хістратига Михаїла (21). 

На Дмитра завершуєть-
ся хліборобський рік. У
полі й на городі подекуди
ще не викопані буряки,
редька, не зрізана капус-
та. Їм не шкодить похоло-
дання. Але якщо цього
дня землю вкриє ранкова
паморозь, всю городину
слід зібрати — у наступні
дні температура значно
знизиться. За народним
повір’ям, Дмитро замикає
землю на ключ і тримає
його при собі, доки за ним
не приїде на білому коні
весняний Юрій (06.05).
Якщо  на Дмитра випаде
сніг, то весь листопад бу-
де холодним, а якщо дме
вітер — снігу не буде до
кінця  року.

В Україні свято Парас-
ки в особливій пошані. У
церковних святцях це
день пам’яті мучениці Па-
раскеви-П’ятниці.  За ча-
сів римського імператора
Діоклетіана, жорстокого
гонителя християн, дівчи-
ну  Параскеву привели до
правителя  однієї  з про-
вінцій імперії. Він запро-
понував їй зректися
Христа і вийти за нього
заміж.  Дівчина відмови-
лася зраджувати віру, за
що й була страчена. Укра-
їнське жіноцтво вшановує
такі п’ятниці:  перед Бла-
говіщенням,  десяту після
Великодня, перед Трій-
цею, Успінням, Іваном
Пісним, Воздвиженням,
перед Різдвом і Богояв-
ленням, а також дві п’ят-
ниці великопісні. У поми-
нальні п’ятниці жінкам не
можна шити, прясти, пра-
цювати на городі, спожи-
вати скоромну їжу. Якщо
на Параски сонячно — зи-
ма буде тепла; хмарно —
у грудні вдарять сильні

морози. Пасічники цього
дня обкурюють ладаном
вулики, підготовлені до
зимівлі. 

Свято Кузьми і  Дем’яна
в народі ще називають
святом «курячих іменин».
У цей день на вечорницях
дівчата готують страви з
курятиною. Вперше від
весняного Юрія пастухи
голять бороди і підстрига-
ються — щоб  худоба не
хворіла, а вівці не губили

вовну. Якщо цього дня ви-
паде сніг, то весна буде з
повенями, а якщо день ви-
дасться погожим, то й зима
буде тепла. «Якщо вітер на
Кузьми і Дем’яна — дорога
буде санна», — стверджує
народна прикмета.

Архангел Михаїл,  зоб-
ражений на гербі міста
Києва, вважається покро-
вителем і захисником на-
шої столиці. Перше таке
зображення з’явилося ще

за часів князя Володимира
Мономаха. На давньому
гербі Архістратиг вражає
списом сатану. За церков-
ним вченням, Архангел
Михаїл є верховним воє-
начальником, вождем Не-
бесних Сил, які залишили-
ся вірними Господові в
битві із сатаною та його бі-
сами. Зібравши всі чини і
воїнства ангельські, він
знищив бісівську рать, а
сатану кинув у пекло.  Як
тут не звернутися до свя-
того покровителя Києва з
молитвою: «Вознесися з
Божих храмів і постамен-
тів столичних, Архістра-
тиже Михаїле, оборони
кордони України від бісів-
ського племені боговід-
ступників на чолі  із  сата-
ною  та кинь їх у гієну ог-
ненну». 

За релігійними віруван-
нями, воєначальник Небес-
них Сил ще й  провісник
зими. До наших днів збе-
реглися такі народні при-
казки: «Михайло крижані
мости мостить», «Приїде
на білому коні Михайло —
зиму привезе», «З Михай-
лом зима землю морозить»
та ін. Якщо в цей день
хмарно, а на траві й дере-
вах паморозь — зима  буде
з великими снігопадами;
якщо поля огорне туман —
зима буде волога, з части-
ми відлигами.

26 листопада  вклонімося
пам’яті жертв Голодомору,
вчиненого проти україн-
ського народу тоталітар-
ним режимом тодішнього
СРСР. Разом із цим,
пред’явимо перед судом
Божим і світовим новий
список безневинних жертв
російської агресії проти
нашої незалежної держа-
ви. Час розплати настане
невідворотно. 

Везе Михайло 
зиму на білому коні
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо вітер на Кузьми і Дем’яна — 
дорога буде санна

Хай би як супився листопад, він не годен зіпсувати радість шкільних канікул

НАШ КАЛЕНДАР

2 листопада — Міжнародний день припинення без-
карності за злочини проти журналістів

3 листопада — День інженерних військ; День ракет-
них військ і артилерії

4 листопада — День залізничника
6 листопада — День працівника соціальної сфери;

Міжнародний день запобігання екс-
плуатації довкілля під час війни та
збройних конфліктів

7—13 листопада — Міжнародний тиждень науки та миру
9 листопада — всеукраїнський день працівників куль-

тури та майстрів народного мистец-
тва; День української писемності та
мови;  Міжнародний день боротьби з
фашизмом та антисемітизмом

10 листопада — всесвітній день науки задля миру та
розвитку

14 листопада — всесвітній день боротьби із захворю-
ванням на діабет

16 листопада — День морської піхоти;  День працівни-
ків радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада — День студента; всесвітній день філосо-
фії

19 листопада — День скловиробника; День працівників
гідрометеорологічної служби

20 листопада — День працівників сільського господар-
ства; всесвітній день  дитини; всесвіт-
ній день пам’яті жертв дорожньо-
транспортних пригод

21 листопада — День гідності  та свободи; всесвітній
день телебачення; Собор  архістрати-
га Михаїла

25 листопада — Міжнародний день боротьби за лікві-
дацію насильства над жінками

26 листопада — День пам’яті жертв Голодомору
28 листопада — початок  Різдвяного посту. пилипівка 
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