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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 листопада 2016 року
USD 2557.6191   EUR 2837.1669      RUB 4.0275     /    AU 332925.28      AG 4680.44      PT 252181.24     PD 160362.72

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання
виконання програм, пов’язаних 
з підвищенням обороноздатності
і безпеки держави»

ЦИФРА ДНЯ

Новий Шовковий шлях
лежить через Україну

ТРАНЗИТ. За нашою державою повинна закріпитися геопо-
літична позиція першої європейської країни на Шовковому шля-
ху. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко,
виступаючи на Першому міжнародному українському форумі
Шовкового шляху. в умовах конфлікту з Росією цей маршрут
стратегічний для збереження транзитного потенціалу України,
вважає віце-прем’єр. «це альтернатива сухопутним експортним
маршрутам до центральної Азії і Китаю», — цитує слова уря-
довця його прес-служба.

він нагадав, що торік Шовковим шляхом до Китаю було від-
правлено перший вантажний потяг. «Запускаємо через транс-
портний коридор від Чорного моря до країн Балтії додатковий
коридор, з’єднаний потягом «вікінг», обсяги якого орієнтовно
становитимуть до одного мільйона тонн вантажопотоку. На за-
ході України відкрито Бескидський тунель, який збільшить ван-
тажопотік від Чорного моря до країн Балтії», — розповів
Геннадій Зубко. За його словами, Угорщина, Словаччина та По-
льща зацікавлені, аби вантажний потік із центральної Азії ішов
саме через Україну. 

ЦИТАТА ДНЯ

Ду Вей:
«Наша сторона
запропонувала 

на робочому рівні
амбітну мету —

створення українсько-
китайської зони
вільної торгівлі». 

Посол КНР в Україні про потребу значно активувати
двосторонні економічні зв’язки 

113,9 млн доларів
становив у жовтні чистий продаж

населенням іноземної валюти банкам. 
Це в 2,5 раза менше, ніж у вересні 5
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ПАМ’ЯТЬ

Героєві Другої світової
війни і чудовому педагогові
Іванові Вітковському
відкрили меморіальну
дошку

Експозиція
чванства�і�пихи

НАГАДУВАННЯ. Громадськість планує створити
у колишній резиденції «Сухолуччя» музей
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Скільки�коштує�луганський�борщ?
ПРОДУКТОВИЙ КОШИК. В області зросло вирощування овочів, та через брак 
на підконтрольній території овочесховищ зберігати їх ніде

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Удругій декаді жовтня на те-
риторії області (без ураху-

вання частини зони АТО) ціни на
капусту, соняшникову олію, сви-

нину та яловичину, а також ци-
булю виявилися нижчими, ніж
середні в Україні, приблизно на
6%. Таким чином у жовтні умов-
ний луганський борщ коштував
дешевше за київський. Але чого
чекати жителям краю в грудні? 

Фури з картоплею та цибу-
лею, що завезли до області, за
традицією останніх років про-
стоюють в очікуванні оптових
покупців. Чому? «У нинішньому
році на  власних подвір’ях на-
ших жителів вирощено картоплі

187,2 тисячі тонн. Якщо порів-
нювати з минулим роком — це
на 11 тисяч тонн (або 111,1%)
більше, — пояснює заступник
начальника департаменту агро-
промислового розвитку ОДА
Любов Безкоровайна. — Зага-

лом наші селяни збільшили об-
сяг виробництва овочів на 1,6%.
Показники поліпшилися завдя-
ки тому, що збільшилася
кількість підприємців, які
займаються овочівниц-
твом». 4

Експозиція
чванства�і�пихи
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�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зміни у складі Комісії при Президентові
України у питаннях помилування

1. На часткову зміну Указу Президента України від 6 грудня 1999 року 
№ 1532 «Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування»
(зі змінами, внесеними Указами від 21 травня 2015 року № 278, від 22 люто-
го 2016 року № 59 та від 1 вересня 2016 року № 378):

а) увести до персонального складу Комісії при Президентові України у
питаннях помилування КОНДРАТЮКА Валерія Віталійовича — Заступника
Глави Адміністрації Президента України, призначивши його головою Комі-
сії;

б) припинити членство у складі Комісії при Президентові України у питан-
нях помилування А.Таранова.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 листопада 2016 року
№ 489/2016

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 765
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2016 р. № 765

ЗМІНИ, 
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 994
«Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’яза-
ної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунай-
ського регіону» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, ст. 2768; 2012 р.,
№ 22, ст. 849; 2013 р., № 73, ст. 2684):

1) у додатку до постанови:
позицію «Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координацій-

ного центру» замінити такою позицією:
«Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-комунального господарства, голова Координаційного
центру»;

позицію «Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку
і торгівлі, перший заступник голови Координаційного центру» замінити
такою позицією:

«Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства, перший заступник голови
Координаційного центру»;

позицію «Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвит-
ку, будівництва та житлово-комунального господарства» замінити такою
позицією:

«Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгів-
лі»;

позицію «Керівник підрозділу Мінекономрозвитку, до функцій якого
належить вирішення питань щодо співробітництва з міжнародними фінан-
совими організаціями та координація міжнародної технічної допомоги, сек-
ретар Координаційного центру» замінити такою позицією:

«Керівник структурного підрозділу з питань регіонального розвитку Мін-
регіону, секретар Координаційного центру»;

2) у Положенні про Координаційний центр з провадження діяльності,
пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для
Дунайського регіону, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 7 слова «Міністр економічного розвитку і тор-
гівлі» замінити словами «Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства»;

у пункті 11 слово «Мінекономрозвитку» замінити словом «Мінрегіон».
2. У підпункті 6 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального роз-

витку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345, № 82, ст. 2327, № 98, ст.
2846; 2015 р., № 59, ст. 1939; 2016 р., № 61, ст. 2078):

1) абзац п’ятий після слів «загальну координацію транскордонного спів-
робітництва» доповнити словами «, у тому числі підготовки та реалізації
програм і проектів,»;

2) доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«організаційне та аналітичне забезпечення діяльності голови Координа-

ційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реа-
лізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.».

3. У підпункті 190 пункту 4 Положення про Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 р. № 459 «Питання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015
р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, №
20, ст. 800, ст. 1034, № 60, ст. 2049, № 70, ст. 2355), слова», голови Коор-
динаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України
в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону»
виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2016 р. № 774
Київ

Про внесення змін до Положення 
про Державний реєстр наукових установ,

яким надається підтримка держави
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким

надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Мініс-
трів України від 23 квітня 2001 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2001 р.,
№ 17, ст. 751; 2010 р., № 41, ст. 1336, № 58, ст. 2025; 2011 р., № 79, 
ст. 2907; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2015 р., № 60, ст. 1966), зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2016 р. № 774

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний реєстр 

наукових установ, яким надається підтримка держави
1. Пункт 1 після слів «науково-технічних» доповнити словами «, науково-

технологічних, науково-практичних».
2. Доповнити Положення пунктом 11 такого змісту:
«11. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у

значенні, наведеному в Законах України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та «Про вищу освіту».

3. У пункті 2:
абзаци шостий — восьмий викласти в такій редакції:
«відомості про наукові та/або науково-педагогічні кадри, наукову, науко-

во-технічну (науково-педагогічну, науково-організаційну) діяльність;
довідка про стан розвитку матеріально-технічної бази для провадження

наукової і науково-технічної діяльності та використання дослідницької
інфраструктури, у тому числі державної;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань з відомостями про вид (види)
діяльності, актуальними на дату та час формування витягу;»;

доповнити пункт абзацами такого змісту:
«звіти (за встановленими формами) за останній звітний період про:
- надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (у

разі отримання протягом звітного періоду фінансування з державного
та/або місцевого бюджетів/бюджету);

- фінансові результати (сукупний дохід);
- виконання наукових та науково-технічних робіт;
довідка з підписами керівника і головного бухгалтера, засвідченими

печаткою, з розкриттям з урахуванням доходу (надходжень) з державного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, до загального
та спеціального фондів за останній та попередній звітні періоди:

- відомостей про основний (розрахунковий) вид діяльності;
- відомостей про дохід (надходження) від основної діяльності наукової

установи відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність»;

- видатків на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльнос-
ті;

- видатків на розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для прове-
дення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) роз-
робок.».

4. Пункт 3 після слова «МОН» доповнити словами «строком до п’яти
років у межах строку, визначеного за результатами державної атестації».

5. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. МОН:
1) затверджує:
порядок включення до Реєстру (виключення з Реєстру);
положення про комісію з питань Реєстру та її склад;
порядок прийому та розгляду заявок про включення до Реєстру (виклю-

чення з Реєстру);
2) розглядає:
заявки про включення до Реєстру;
щороку довідку та витяг, звіти, визначені абзацами восьмим — сімнад-

цятим пункту 2 цього Положення;
3) видає:
накази про включення до Реєстру (виключення з Реєстру);
свідоцтво про включення до Реєстру встановленого зразка;
4) розміщує на власному офіційному веб-сайті перелік наукових установ,

включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається під-
тримка держави, та надає безоплатний доступ до нього;

5) забезпечує:
організаційно-методичне ведення Реєстру;
у разі необхідності вибіркову перевірку достовірності інформації, поданої

відповідно до абзаців дев’ятого — сімнадцятого пункту 2 цього Положення;
виключення з Реєстру в разі настання події (подій), визначеної (визначе-

них) частиною третьою статті 12 Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність».».

6. У пункті 5:
абзац другий доповнити словом «України»; 
абзаци третій — п’ятий викласти в такій редакції:
«не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види

діяльності;
зобов’язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спрямо-

вувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності та

розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

щороку до 1 березня подають МОН за звітний період витяг, звіти та
довідку, визначені абзацами восьмим — сімнадцятим пункту 2 цього Поло-
ження.».

7. Пункт 6 після слів «недодержання вимог» доповнити словами і цифра-
ми «, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 12».

8. Пункти 7 і 8 виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 779
Київ

Деякі питання виконання програм, 
пов’язаних з підвищенням обороноздатності

і безпеки держави
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Умови залучення суб’єктами господарювання — резиден-

тами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм,
пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що дода-
ються.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Національній
гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній службі з
надзвичайних ситуацій, іншим центральним органам виконавчої влади (далі
— замовники) надати право:

1) укладати із суб’єктами господарювання — резидентами України (далі
— суб’єкти господарювання) господарські договори на закупівлю товарів,
робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноз-
датності і безпеки держави (далі — господарські договори), оплата за
якими здійснюється в строк не менше ніж 36 місяців;

2) брати бюджетні зобов’язання для виконання програм, пов’язаних з
підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залу-
ченням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання.

3. Державній казначейській службі забезпечити реєстрацію бюджетних
зобов’язань, зазначених у підпункті 2 пункту 2 цієї постанови, у межах від-
повідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гаран-
тій.

4. Установити, що:
1) витрати із сплати відсотків за користування кредитами (позиками), які

залучаються суб’єктами господарювання під державні гарантії для виконан-
ня програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави,
включаються суб’єктами господарювання до ціни товарів, робіт і послуг за
господарськими договорами;

2) оплата товарів, робіт і послуг за господарськими договорами замовни-
ками здійснюється щомісяця:

до моменту остаточного відвантаження продукції (надання послуг, вико-
нання робіт) — у розмірі, що не перевищує суму нарахованих відсотків за
місяць за користування кредитами (позиками), які залучаються під держав-
ні гарантії суб’єктами господарювання для виконання програм, пов’язаних з
підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

після остаточного відвантаження продукції (надання послуг, виконання
робіт) — у розмірі, що включає суму нарахованих відсотків за місяць за
користування зазначеними кредитами (позиками) та часткову оплату вар-
тості товарів, робіт і послуг згідно з умовами господарських договорів.

Остаточна оплата здійснюється не пізніше місячного строку до дати
повернення кредиту (позики), визначеної кредитним договором (договором
позики).

5. Замовникам здійснювати контроль за належним виконанням суб’єкта-
ми господарювання умов господарських договорів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 жовтня 2016 р. № 779

УМОВИ
залучення суб’єктами господарювання — резидентами України 
кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, 

пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави
1. Ці Умови регулюють окремі питання залучення суб’єктами господарю-

вання — резидентами України (далі — суб’єкти господарювання) кредитів
(позик) під державні гарантії для виконання програм, пов’язаних з підви-
щенням обороноздатності і безпеки держави.

2. Залучення суб’єктами господарювання кредитів (позик) здійснюється
з додержанням таких умов:

відсоткова ставка за кредитами (позиками) не перевищує 19 відсотків
річних в національній валюті;

строк користування кредитами (позиками) становить не менше ніж
36 місяців.

3. Погодження проектів кредитних договорів (договорів позик) здійсню-
ється замовником за зверненням суб’єкта господарювання, який подає
замовнику відповідний проект кредитного договору (договору позики) та
техніко-економічне обґрунтування обсягу і доцільності залучення кредиту
(позики).

4. Замовник протягом п’яти робочих днів після надходження звернення
інформує суб’єкта господарювання про погодження проекту кредитного
договору (договору позики) чи відмову в такому погодженні.

5. Замовник може надати відмову в погодженні проекту кредитного дого-
вору (договору позики) у разі:

невідповідності проекту кредитного договору (договору позики) умовам,
зазначеним у пункті 2 цих Умов;

виявлення в матеріалах, поданих відповідно до пункту 3 цих Умов, недос-
товірної інформації.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
як відповідача Лесніцьку Олену Іванівну, яка мешкає за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миру (Леніна),
157/114, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/2769/16-ц за позовом Лесніцького Геннадія Віталійови-
ча до Лесніцької Олени Іванівни про розірвання шлюбу, що
відбудеться 11 листопада 2016 року о 08 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Суворова, 6, каб. № 3 (1 поверх).

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

Суддя А. В. Архипенко

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Савоскина Костянтина
Борисовича (м. Луганськ, вул. Тарасівська б. 49) по цивільній
справі № 409/2290/16-ц за позовом Савоскіної Олени Володи-
мирівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22.11.2016 р. (резервна дата
24.11.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області (Кіровоградська
область, м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) у цивільній справі № 398/2323/16-ц за
позовом Давидова Володимира Анатолійовича до Давидової Вікторії Данієлівни, третя
особа: Олександрійська РДА Кіровоградської області як орган опіки та піклування, про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на дітей. Як відповідач на 30 листо-
пада 2016 року на 09 годину 00 хвилин в кабінет № 2 (суддя Голосеніна Т. В.) викликається
Давидова Вікторія Данієлівна.

Остання відома адреса проживання відповідача: с. Володимирівка, Казанівський район,
Миколаївська область, пров. Торговий, буд. 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за її відсутності за
наявними матеріалами справи.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що  17.11.2016 року о 08 год. 00 хв.
буде розглядатись цивільна справа за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Макухіної Н. І., Міроно-
ва М. М. про стягнення заборгованості.

Міронов Микола Миколайович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Щерба-
кова, 68-А, кв. 76, викликається в судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судо-
ве засідання, позов буде розглянуто у вашу відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.
Суддя Н. Г. Притула

Ковальчук Яна Вікторівна викликається в судове засідання як відповідач для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» до
Ковальчук Яни Вікторівни про стягнення заборгованості на 08 год. 30 хв. 25 листопада 2016 року
в Шевченківський районний суд м. Києва (03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи і у випадку неявки справа може бути розглянута за відсутності відпо-
відача.

Суддя І. О. Макаренко

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує
Бицюка Миколу Григоровича, 1985 р.н., на
комісію з питань захисту прав дитини, де роз-
глядатиметься питання про доцільність
позбавлення батьківських прав Бицюка М. Г.
відносно малолітнього сина 2015 р.н.

Засідання відбудеться 16.11.2016 р. о
16.00 в приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ,
просп. Голосіївський, 42, каб. № 415.
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Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15) викликає в судове засідання в якості
відповідачів Терещука Володимира Івановича, Подвігіна
Володимира Івановича, Мороза Андрія Анатолійовича,
Удовіченко Ольгу Іванівну, Кравченко Зінаїду Пилипівну,
Соболєву Наталію Миколаївну, Морякову Лілію Па-
влівну, Ткаченко Марію Анатоліївну на 09 годину 00 хви-
лин 15 листопада 2016 року для участі у розгляді
цивільної справи за апеляційною скаргою заступника
прокурора Київської області на рішення Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області від 21
грудня 2015 року у справі за позовом заступника проку-
рора Київської області в інтересах держави в особі
Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського
району Київської області, Державного підприємства
«Чайка» до Терещука Володимира Івановича, Подвігіна
Володимира Івановича, Мороза Андрія Анатолійовича,
Удовіченко Ольги Іванівни, Кравченко Зінаїди Пили-
півни, Соболєвої Наталії Миколаївни, Морякової Лілії Па-
влівни, Ткаченко Марії Анатоліївни про визнання
недійсними державних актів на право власності на зе-
мельні ділянки і скасування їх державної реєстрації, ви-
знання недійсними договорів купівлі-продажу
земельних ділянок, витребування на користь держави
земельних ділянок, визнання за державою права влас-
ності на земельні ділянки. 

Суддя Т. Ц. Кашперська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Соколова Віктора Во-
лодимировича, Трошенко Ольги Олегівни, Гришиної Наталі
Вікторівни про стягнення заборгованості за спожиту теплову
енергію.

Відповідач по справі 219/5475/2016-ц Трошенко Ольга
Олегівна, 13 квітня 1975 року народження, проживає за ад-
ресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Ціолковського, 6/143, викликається на 17
листопада 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі 219/9349/2016-ц Соколов Віктор Во-
лодимирович, 22 січня 1947 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Польова, 45/1, викликається на 17 листопада
2016 року на 10 годину 00 хвилин до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач по справі 219/4100/2016-ц Гришина Наталя
Вікторівна, 29 грудня 1980 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Чайковського, 6/55, викликається на 17 лис-
топада 2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам по даних справах пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Перець В’ячеслава Миколайовича в судове за-
сідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 15 листопада
2016 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Льовіна Олександра Олексан-
дровича у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Льовіна
Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 14 листопада 2016 року о
16 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 24
листопада 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Слідчий Чудов М. В. слідвідділу Управління СБ Ук-
раїни в Чернівецькій області повідомляє про завер-
шення досудового розслідування і відкриття
матеріалів в кримінальному провадженні 
№ 22016260000000009 та викликає Путіліна Віктора
Володимировича, 14.08.1982 року народження, про-
живаючого за адресою: Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Комарова, 28, для ознайомлення з
матеріалами КП та вручення процесуальних доку-
ментів на 10 год. 00 хв. 10.11.2016 року, у кабінет 
№ 254 УСБУ в Чернівецькій області за адресою: 
м. Чернівці, вул. Шевченка, 1-А, явка обов’язкова.

Петренков Едуард Олександрович, останнє відоме
місце проживання якого: м. Сніжне Донецької об-
ласті, вул. Новосибірська, буд. 1, викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач у цив. спр.
№324/1379/16-ц за позовом Уповноваженої особи
ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк»
до Петренкова Едуарда Олександровича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться
11.11.2016 р. о 09:00 год. у приміщенні Пологів-
ського районного суду за адресою: м. Пологи, вул.
Єдності, 28. 

Суддя Кацаренко І. О.

ПАТ «Укрсоцбанк» відповідно до статті 38
Закону України «Про іпотеку» повідомляє Іванова
Геннадія Олександровича про наміри іпотекодержа-
теля реалізувати предмет іпотеки, а саме: нерухоме
майно об’єкт незавершеного будівництва, процент
готовності незавершеного будівництва складає 78 %,
що знаходиться за адресою: Запорізька область,
місто Енергодар, на перехресті вул. Козацької та
Комсомольської, переданий в іпотеку Банку відпо-
відно до договорів іпотеки № 3434 від 26.08.2008
року та № 3621 від 07.09.2016 року. Реалізація буде
проводитися на підставі рішення Енергодарського
міського суду Запорізької області № 316/850/16-ц
від 27.09.2016 року та оцінки майна суб’єктом оці-
ночної діяльності за ціною 960300,00 гривень. Про-
даж предмета іпотеки буде проведено не раніше 30
днів з моменту опублікування цього оголошення.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 22016050000000335 від 07.08.2015 року (єд. унік. 
№ 243/5706/16-к, провадження № 1-кп/243/534/2016) за
обвинуваченням Козиренка Андрія Володимировича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 2583 КК України.

Обвинувачений Козиренко Андрій Володимирович,
18.06.1969 р.н., уродженець м. Торез Донецької області,
який зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Торез, вул. Челябінська, 35, фактично мешкає за ад-
ресою: Донецька обл., м. Торез, мікрорайон 2, буд. 32,
кв. 5, викликається в судові засідання по справі, призна-
ченій на 11.11.2016 року о 13.00 год., 21.11.2016 року о
13.30 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен пові-
домити суду про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя І. М. Мінаєв

Монастириський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає відповідача Дяченко Олесю Сергіївну
(останнє відоме місце проживання якої: смт Коро-
пець, вул. М.Каганця, 3 Монастириського району
Тернопільської області) в судове засідання у цивіль-
ній справі № 603/466/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний Банк «ПриватБанк» до Дяченко Олесі
Сергіївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи відбудеться 11 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Монастири-
ського районного суду Тернопільської області за ад-
ресою: м. Монастириська, вул. Шкільна, 4.

Відповідачка може подати заперечення проти по-
зову із посиланням на докази, якими вони обґрун-
товуються. У випадку неявки відповідача до суду
справу розглянуть по суті без неї на підставі наявних
матеріалів.

Голова суду В. М. Іванчук

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовною заявою Кудряшової Лілії Андріївни до Кудряшової
Наталії Іванівни, треті особи: Кудряшов Олександр Валері-
йович, Відділ територіального управління Державної мігра-
ційної служби Донецької області у м. Авдіївка, про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач Кудряшова Наталія Іванівна,
14.02.1965 року народження, що зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, буд. 4, кв. 12,
викликається на 11.11.2016 р. на 13 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута
за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»
Організатором торгів Товариством з обмеженою відповідальністю

«ІТ-Контракт»
Номер лоту №Q3923078568b482
Коротка назва лоту: Нежитлове офісне приміщення
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 05.12.2016
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/46-
(параметри, забезпечення, початкова ціна, starokyiv-bank/7251-05122016-051
правила участі в аукціоні):
Номер лоту №Q3923078568b483
Коротка назва лоту: Нежитлове офісне приміщення
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 05.12.2016
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/46-
(параметри, забезпечення, початкова ціна, starokyiv-bank/7251-05122016-051
правила участі в аукціоні):
Номер лоту №Q3923078568b484
Коротка назва лоту: Нерухомість господарського призначення
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 05.12.2016
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/46-
(параметри, забезпечення, початкова ціна, starokyiv-bank/7251-05122016-051
правила участі в аукціоні):
Номер лоту №Q3923078568b485
Коротка назва лоту: Цілісний майновий комплекс
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 05.12.2016
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/46-
(параметри, забезпечення, початкова ціна, starokyiv-bank/7251-05122016-051
правила участі в аукціоні):
Номер лоту №Q3923078568b486
Коротка назва лоту: Вантажний броньований автомобіль
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 05.12.2016
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/46-
(параметри, забезпечення, початкова ціна, starokyiv-bank/7251-05122016-051
правила участі в аукціоні):

Димитровський міський суд Донецької області 
(м. Мирноград, Донецька область, вул. Центральна, буд.73) ви-
кликає Ковирзіна Дмитра Аркадійовича на 11 листопада 2016
року о 15.00 год. як відповідача у цивільній справі 
№ 2/226/683/2016 за позовом Приватного акціонерного това-
риства «Дельта-Банк» до Ковирзіна Дмитра Аркадійовича та Ри-
балки Руслана Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. 

У разі Вашої неявки у судове засідання справа буде розгля-
нута у Вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. С. Салькова 

Тростянецький районний суд Сумської області викликає як
відповідача Корнієнка Валерія Петровича, 19.01.1954 р.н., в су-
дові засідання у цивільній справі № 588/892/16-ц провадження
№ 2/588/460/16 за позовом Публічного акціонерного товариства
«АЛЬФА-БАНК» до Корнієнка Валерія Петровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 09
год. 00 хв. 11.11.2016 року, о 09 годин 30 хвилин 28.11.2016
року в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Трос-
тянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя М. В. Щербаченко

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відпо-
відача Шершнева Іллю Володимировича, який зареєстрований та
мешкає за адресою: Луганська область, Попаснянський район, пос.
Лисичанський, вул. Паркова, 1/3, у судове засідання по цивільній
справі № 423/2819/16-ц за позовом Гиренко Ольги Володимирівни
про визнання особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням, що відбудеться 11 листопада 2016 року о 09 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. № 4, 2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Не-
чепуренка Дениса Юрійовича як відповідача на судове засідання
по цивільній справі за позовом Овчаренко Тетяни Олексан-
дрівни до Нечепуренка Дениса Юрійовича про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться 25.11.2016 р. о 10:00 у при-
міщенні суду в кабінеті № 10-11. У разі неявки відповідача до
суду в зазначений день і час без поважних причин, або в разі
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розгля-
нуто за відсутності відповідача на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя М. І. Маслов

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 11 листопада 2016
року о 09.00 годині в приміщенні Мелітопольського міськрай-
онного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, Браславцева Андрія
Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Леніна, буд. 143, кв. 46) як відповідача по
цивільній справі № 320/3887/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Браславцева Андрія Вікторовича про стягнення забор-
гованості.

Суддя Урупа І. В.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за по-
зовом Лозовської Ольги Андріївни до Лук’янчука Ігоря Олександровича
про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та
витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння.

Відповідач у справі Лук’янчук Ігор Олександрович, 27.09.1986 р.н., за-
реєстрований: м. Рівне, вул. Макарова, буд. 46, кв. 142, викликається до
суду на 23 листопада 2016 р. о 15.30 год., каб. № 9, в приміщення за ад-
ресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської області пові-
домляє Тищенка Олександра Олексійовича про те, що цивільна
справа за позовом ТОВ «ЖЕК Європейський» до Тищенка Олек-
сандра Олексійовича про стягнення заборгованості за житлово-
комунальні послуги, призначена слуханням на 21 листопада
2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Києво-Святошинського
районного суду Київської області за адресою: вул. Мельни-
ченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде прове-
дено у вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин
Вінницької області) викликає Лозенка Юрія Миколайовича, за-
реєстрованого за адресою: м. Тульчин, вул. Чапаєва, 1, Вінниць-
кої області, як відповідача по цивільній справі № 148/1542/16-ц
за позовом ПАТ «Приват Банк» до Лозенка Юрія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв.
15.11.2016 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто у його
відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Тульчинський районний суд (вул. Пере-
моги, 16, м. Тульчин Вінницької області)
викликає Патрін Світлану Василівну, заре-
єстровану за адресою: с. Бортники Туль-
чинського району, вул. Леніна, 204,
Вінницької області, як відповідача по ци-
вільній справі № 148/1491/16-ц за позовом
ПАТ «Приват Банк» до Патрін Світлани Ва-
силівни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на
11 год. 00 хв. 14.11.2016 року за вищевка-
заною адресою.

В разі неявки відповідача справу може
бути розглянуто у її відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Марченко Ольгу Миколаївну
як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/10573/16-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Марченко Ольги Миколаївни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 22 листо-
пада 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 Ук-
раїни.

Суддя А. С. Река

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4214/2016 за позовом ПАТ «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» до Полякова Дмитра
Михайловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Останнє відоме місце
проживання відповідача Полякова Дмитра Ми-
хайловича: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. П. Кривоноса, буд. 49.

Відповідач викликається до суду на 16 лис-
топада 2016 року на 08 год. 15 хв. для участі у
судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття в судове засідання, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсут-
ністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Малиновський районний суд м. Одеси
викликає Кузьміна Євгена, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул.
Маршала Малиновського, буд. 33, кв. 49,
у судове засідання по цивільній справі за
позовом Кузьміної Маргарити Аллям до
Кузьміна Євгена про розірвання шлюбу, з
якою проживає дитина до 3-річного віку,
яке призначене до слухання на 14.11.2016
р. о 12 год. 30 хв. у залі № 209 суду за ад-
ресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без
поважних причин, розгляд справи буде
проведено за вашої відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Леонов О. С.

Краснолиманським міським судом Донець-
кої області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності,
13) розглядається цивільна справа за позовом
Юдіцького Дмитра Леонідовича до Пущенка Ген-
надія Геннадійовича, треті особи, що не заявля-
ють самостійних вимог: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Донбас-авто-
трейд», Регіональний сервісний центр МВС в
Донецькій області про визнання правочину не-
дійсним.

Відповідач Пущенко Геннадій Геннадійович
викликається до каб. № 18 суду на 11 листопада
2016 року на 13 годину 00 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки
відповідача, справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.
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оголошення

Втрачений кваліфікаційний сертифікат, серія АР
№ 011315; категорії інженер-проектувальник, вида-
ний ВГО «Гільдія проектувальників у будівництві»
02.09.2015 р. Олійнику Віталію Дмитровичу 
(№ 10058 у реєстрі атестованих осіб від 02.09.2015 р.)
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет
від 03.03.2015 р., серія СБ № 015610, на судно 
Прогрес-4, номер корпусу ДО 1346, бортовий

номер МРП-0171-к, що належить Комарову Ігорю 
Миколайовичу, вважати недійсним.

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34) викликає Дуванову Наталію Олександрівну,
29.04.1979 р.н., справа №426/6162/16-ц на 16.11.2016 р. об 11.00
год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. У разі
неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Втрачений судновий білет 
на судно BRIG BALTIC 380, бортовий реєстраційний

номер ЗАП 0757 К, що належить Селянському 
господарству «Матвєєв», 

вважати недійсним.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/5398/16-ц (провадження
№ 2/591/2535/15) за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до
Сурової Марини Валентинівни про стягнення заборгова-
ності.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9
ст. 74 ЦПК України викликає до суду Сурову Марину Ва-
лентинівну, останнє відоме місце реєстрації: м. Суми, вул.
Фурманова, буд. 32/1, фактичне місце проживання: 
м. Суми, вул. Холодногірська, буд. 45, кв. 56, як відповідачку
по справі на 5 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 13, зал № 8 (каб. 505), 5-й поверх, головуючий
суддя Бурда Б. В. (р.т.: 0542-600-466).

В разі неявки відповідачки Сурової Марини Валенти-
нівни в судове засідання, справа буде розглянута в її від-
сутність.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/5937/16-ц за позовом Богданова Віктора Васильо-
вича до Школи Ольги Олегівни, Школи Максима Макси-
мовича, Школи Архипа Максимовича, треті особи 
— Виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради,
Служба у справах дітей Бердянської районної державної
адміністрації, про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням. Судовий
розгляд справи призначено на 25 листопада 2016 року
о 09 год. 00 хв. у приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 501, тел. (06153) 3-63-75.

Суд викликає Школу Ольгу Олегівну, Школу Максима
Максимовича, Школу Архипа Максимовича як відпові-
дачів. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Басс Світлани Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Басс Світлана Геннадіївна, 29.03.1982 р.н.,
останнє місце реєстрації: 86782, Донецька область, м. Зуг-
рес, вул. Леніна, 9/108, викликається на 14.11.2016 року о
08.10 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачки, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Макаркіна В.В., Лубенець М.О.,
Кононенко І.А., Юревича С.М. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3768/16-ц — Макаркін Вік-
тор Володимирович, 01.03.1962 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області,
вул. Дзержинського, буд. 52-А, викликається до суду на
14 листопада 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3720/16-ц — Лубенець Ма-
рина Олександрівна, 21.05.1983 р.н., останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області, с.
Свердлова, вул. Ширшова, буд. 12, викликається до суду
на 14 листопада 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3673/16-ц — Кононенко
Ірина Анатоліївна, 18.09.1958 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул.
Героїв Сталінграда, буд. 4, кв. 35, викликається до суду
на 14 листопада 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2945/16-ц — Юревич Сер-
гій Михайлович, 04.04.1983 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, с. Ком-
сомольський, вул. Фабріціуса, буд. 24, кв. 36, виклика-
ється до суду на 14 листопада 2016 року о 08.30 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає Самка Василя Івановича, 25.05.1982 року народ-
ження, для участі в судовому розгляді, як відповідача у
справі № 129/3271/15-ц за позовом Климика Петра
Дмитровича, Присяжнюка Олега Васильовича до Дани-
люка Степана Степановича, Самка Василя Івановича, Та-
расенка Руслана Анатолійовича про визнання загальних
зборів співвласників майнових паїв КСП «Колос» с. Куна
неправомочними, визнання недійсними рішення загаль-
них зборів.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 року о 10
год. 00 хв. у приміщенні Ладижинського міського суду
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька
обл., вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66).

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній
доказами.

Суддя О. М. Корнієнко

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знахо-
диться цивільна справа № 591/4593/16-ц за позовом фізич-
ної особи-підприємця Спаської Оксани Валеріївни до Макухи
Дмитра Миколайовича, Нікітіної Олени Юріївни про стяг-
нення боргу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає до суду Макуху Дмитра Мико-
лайовича, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул.
Заливна, б. 29, кв. 27, Нікітіну Олену Юріївну, останнє відоме
місце проживання: м. Суми, вул. Заливна, б. 17, кв. 77, як
відповідачів по справі на 12 грудня 2016 року о 09.00 годині.

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

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

Суддя О. В. Грищенко

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Іванченка Дмитра Олександровича (ідентифіка-
ційний номер 3063303834), останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. 40 років
Перемоги, 80, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» до Іванченка Дмитра Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке призначене на 16 листопада 2016 року о 13
годині 30 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пуш-
кіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запорізької
області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
разі неявки до суду справа може бути розглянута за відсут-
ності відповідача на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що 01.12.2016 року о 10.30 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань
№ 10, відбудеться судове засідання в кримінальному
провадженні № 42015020420000201 за обвинуваченням
Часовськіх Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111. ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ча-
совськіх Євген Вікторович, 04.10.1978 р.н., який зареєс-
трований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой,
вул. Московська, 186, кв. 54.

Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів: Курбатової І. Л.,
Гайду Г. В.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає представника ТзОВ «Соул-Україна» (юри-
дична адреса: провулок Інженерний, 4В, офіс 305, м. Київ)
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№338/864/16-ц за позовом Кімачук Ганни Михайлівни до Кі-
мачука Василя Михайловича, ТзОВ «Соул-Україна» про ви-
знання договору недійсним та застосування наслідків
недійсності правочину.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2016 року о
13 годині 00 хвилин у приміщенні Богородчанського район-
ного суду за адресою: смт Богородчани, вул. Шевченка, 68
Богородчанського району Івано-Франківської області.

У разі неявки представника відповідача в судове засі-
дання, оголошення вважається належним повідомленням і
за справою буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини, від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її при-
чину.

Суддя Битківський Л. М.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє
Кімінчижи Сергія Олександровича (останнє відоме
місце проживання: Запорізька область, Мелітополь-
ський район, с. Фруктове, вул. Садова, 7, кв. 12), що
16 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин у при-
міщенні Мелітопольського міськрайонного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися ци-
вільна справа за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кі-
мінчижи Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач по справі Кімінчижи С. О. вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи і у випадку
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Н. М. Купавська

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Титаренко Надію Петрівну, Шмигальову
Юлію Юріївну як відповідачів по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Титаренко Надії Петрівни, Шмигальової
Юлії Юріївни, третя особа: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Епсілон Бізнес» в особі розпорядника майном
арбітражного керуючого Левченко Наталії Петрівни, про
звернення стягнення на предмет іпотеки за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приват-
банк» до Титаренко Надії Петрівни, Шмигальової Юлії
Юріївни, третя особа: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Епсілон Бізнес» в особі розпорядника майном арбіт-
ражного керуючого Фуголя Євгена Івановича, про звернення
стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 26.01.2017 р.
о 09.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
4-й поверх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
справа буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Левченко Олену
Леонідівну, 18.10.1964 року народження, мешканку:
м. Коростень, Житомирської області, вул. Коза-
ченка, 24, кв. 1 як відповідача в цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 30 листопада 2016
року о 09 годині в залі судових засідань № 3 Корос-
тенського міськрайонного суду.

У разі неявки відповідача або неповідомлення про
причини неявки справа буде розглянута у відсутність
відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

В провадженні Вижницького районного суду Чер-
нівецької області знаходиться цивільна справа 
№ 713/1353/16-ц, провадження № 2/713/623/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Максим’юка Миколи
Юрійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначений на 17
листопада 2016 року о 09.30 год. у приміщенні Ви-
жницького районного суду м. Вижниця, вул. Україн-
ська, 13, Чернівецька область, суддя Кибич І. А.

Суд викликає Максим’юка Миколу Юрійовича, 28
січня 1974 року народження, останнє відоме місце
проживання: с. Коритне, вул. Банилівська, 20, Ви-
жницького району Чернівецької області, як відпові-
дача по справі.

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

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) роз-
глядає цивільну справу № 273/973/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Козловської Любові Іва-
нівни про стягнення заборгованості. Відповідачка
Козловська Любов Іванівна, зареєстроване місце
проживання якої невідоме, викликається на 10 го-
дину 12 грудня 2016 року до Баранівського район-
ного суду Житомирської області, зал № 4, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення в разі невизнання позову з посиланням на до-
кази, якими вони обґрунтовуються. У випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у її відсутність.

Суддя О. В. Васильчук

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя ви-
кликає обвинуваченого Овсяника Станіслава Володими-
ровича, 28.07.1961 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Алчевськ, вул. Московська, 18/29,
Луганська область) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 21 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При
собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі, під головуванням
судді Воробель Н. П.).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провад-
ження.

Глибоцький районний суд Чернівецької області
викликає Цимбалара Віталія Васильовича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі 
№ 715/1673/16-ц, провадження № 2/715/818/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Цимбалара Віта-
лія Васильовича про стягнення заборгованості на 09
год. 30 хв. 17 листопада 2016 року в зал судового
засідання № 1 Глибоцького районного суду Черні-
вецької області за адресою: Чернівецька область,
смт Глибока, вул. Борців за волю України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Цимбалара Ві-
талія Васильовича: с. Валя Кузьмина Глибоцького
району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю. В. Маковійчук

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Яворську Людмилу Михайлівну, останнє
місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Російська, 50, кв.
28, в судове засідання, яке відбудеться 21.11.2016
року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді
цивільної справи за позовом ТОВ «ФК «Рантьє» до
Яворської Людмили Михайлівни про стягнення
боргу за кредитним договором.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки її до суду
справа може бути розглянута за її відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

Володимирецький районний суд Рівненської області
у справі за позовом Міщені Олени Володимирівни до Са-
фоніка Федора Степановича про визнання права влас-
ності викликає в судове засідання, яке відбудеться 29
листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: Рівненська область, смт Володимирець, вул.
Вишнева, 11, як відповідача Сафоніка Федора Степано-
вича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Пер-
шотравнева, 19а, с. Антонівка Володимирецького району
Рівненської області, місце перебування невідоме.

Відповідачу пропонується з’явитись в судове засі-
дання, надати заперечення проти позову та докази, які
є в наявності.

Дане оголошення є належним повідомленням відпо-
відача, в разі його неявки справу буде розглянуто за
його відсутності на підставі наявних доказів з постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя В. А. Поровський

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходяться цивільні справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитом: № 310/6776/16-ц до Бережної Олени
Іванівни; № 310/6795/16-ц до Анненкової Анастасії Олек-
сандрівни.

Розгляд справ призначено на 24.11.2016 року на
13.30, 14.00 годин в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, Запорізької області, суддя Черткова
Н. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Анненкову Анастасію
Олександрівну на 13.30 годин; Бережну Олену Іванівну
на 14.00 годин.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Зозулі
Олександра Миколайовича до Пилипенка Андрія Вікторовича, Андрієвської
Вікторії Вікторівни про розірвання попереднього договору купівлі-продажу
та стягнення матеріальної та моральної шкоди. Відповідачі Пилипенко А. В.
та Андрієвська В. В. викликаються до каб. № 6 суду на 21 листопада 2016
року на 13 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за їх відсутності за
наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів
по справі № 408/4235/16-ц (2/408/1074/16) за позовом ПАТ «Банк Форум»
до Маціборка Володимира Васильовича (м. Свердловськ Луганської області)
та Маціборко Оксани Олександрівни (м. Свердловськ Луганської області)
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 року о 16 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Палюх
Т.Д.) викликає в судове засідання заінтересовану особу - Рюнекер (Юхненко) Яну
Миколаївну для участі у справі за клопотанням Рюнекер Рональда - адвоката
Олексюка Назара Мироновича про визнання рішення іноземного суду, що не під-
лягає примусовому виконанню.

Останнє відоме місце проживання заінтересованої особи: Україна, м. Донецьк,
вул. Великоруська, буд. 29.

Судове засідання призначене на 22 листопада 2016 року о 13.15 год. за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал № 7. Запропонувати Рюнекер (Юх-
ненко) Я. М. подати до суду можливі заперечення проти даного клопотання.

Суддя Т. Д. Палюх
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Канівський міськрайонний суд викликає як відпові-
дача Шишку Олексія Івановича по справі № 697/1957/16-ц
за позовом Янковського Володимира Юрійовича до
Шишки Олексія Івановича про стягнення боргу, інфля-
ційних витрат, трьох процентів річних та моральної
шкоди, в судове засідання, яке відбудеться 21 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 88.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справа розглядати-
меться за наявними матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя О. М. Льон

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 23 листопада 2016 року о 08 годині
30 хвилин призначено розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Ткача Руслана Васи-
льовича про стягнення заборгованості.

Ткач Руслан Васильович викликається в судове
засідання як відповідач. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки останнього, справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними в ній матеріалами.

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

Суддя В. О. Черненко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по
справах:

- № 409/1624/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» до Шинкаренка Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості, судове засідання відбу-
деться 14.11.2016 року о 13.00 год. (резервна дата
на 28.11.2016 року о 13.00 год.) у залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2, викликається відповідач Шинкаренко Юрій
Володимирович, останнє місце реєстрації: вул. Ко-
марова, буд. 40, кв. 2-А, с. Розкішне Лутугинського
району Луганської області;

- № 409/1623/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» до Кравченка Михайла Анатолійовича про
стягнення заборгованості, судове засідання відбу-
деться 14.11.2016 року о 13.30 год. (резервна дата
на 28.11.2016 року о 13.30 год.) у залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2, викликається відповідач Кравченко
Михайло Анатолійович, останнє місце реєстрації: 
кв-л Гагаріна, буд. 13, кв. 20, с. Фабричне, Лутугин-
ський район Луганської області;

- № 409/1630/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» до Жукової Валентини Миколаївни про
стягнення заборгованості, судове засідання відбу-
деться 14.11.2016 року о 14.00 год. (резервна дата
на 28.11.2016 року о 14.00 год.) у залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2, викликається відповідачка Жукова
Валентина Миколаївна, останнє місце реєстрації:
вул. Шевченка, буд. 19, кв. 14, с. Білореченський Лу-
тугинського району Луганської області;

— № 409/1631/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» до Шушука Романа Васильовича про стяг-
нення заборгованості, судове засідання відбудеться
14.11.2016 року о 14.30 год. (резервна дата на
28.11.2016 року о 14.30 год.) у залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка,
2, викликається відповідач Шушук Роман Васильо-
вич, останнє місце реєстрації: вул. Шкільна, буд. 20,
кв. 2, смт Біле Лутугинського району Луганської об-
ласті.

У випадку неявки відповідачів справи буде роз-
глянуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Макарівський районний суд Київської області пові-
домляє, що 28.11.2016 р. о 10.00 год. у приміщенні суду
за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл., вул. Ди-
митрія Ростовського, 35, буде слухатись цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства «Київ -
обленерго» до Шумник-Кучак Наталії Володимирівни
про стягнення заборгованості згідно з договором про
користування електричною енергією, суддя Косенко А. В.

Сторонам по справі пропонується надати свої запере-
чення, докази.

В разі неявки в судове засідання відповідачки, буде
винесено заочне рішення.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Бідюк Ок-
сану Михайлівну, останнє відоме місце проживання: смт
Димер, вул. Леніна, 65, кв. 6, Київська обл., Вишгородський
р-н, як відповідачку та Бідюка Дмитра Юрійовича, останнє
відоме місце проживання: смт Димер, вул. Леніна, 65, кв. 6,
Київська обл., Вишгородський р-н, як третю особу по ци-
вільній справі за позовом Бідюка Юрія Миколайовича до
Бідюк Оксани Михайлівни, третя особа: Бідюк Дмитро Юрі-
йович, про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2016 р. о 16 год.
00 хв. у приміщенні Оболонського районного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Но-
сенка Олексія Володимировича по цивільній справі
№695/2446/16-ц за позовом Поліванчук Юлії Оле-
гівни до Носенка Олексія Володимировича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 02.12.2016 року 
о 08 год. 40 хв. у приміщенні Золотоніського міськ-
районного суду Черкаської області за адресою: 
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 403.

Явка обов’язкова. В разі неявки справа буде роз-
глядатися без участі відповідача.

Суддя Степченко М. Ю.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/5236/16-ц за позовом Парфенюк Ольги Вікторівни до
Парфенюка Дмитра Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Парфенюк Дмитро Олександрович виклика-
ється в судове засідання на 10.00 год. 23 листопада 2016
року в приміщенні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203.

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

Суддя Л. В. Боженко

Втрачені реєстраційні документи на дорожню 

техніку, що належить ТОВ «Райффайзен Лізинг

Аваль», а саме:

- свідоцтва про реєстрацію: АБ № 483104 

від 28.09.2007 р., АБ № 483478 від 22.10.2007 р., 

АБ № 560545 від 08.04.2008 р., АБ № 483117 

від 28.09.2007 р.,

- номерні знаки: 04413КС, 11607КС., 04386КС.

вважати недійсними.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє про
те, що цивільна справа за позовом Дорошенко На-
талії Володимирівни до Булаша Миколи Володими-
ровича, Пильного Івана Івановича про визнання
батьківства та про внесення змін до актового запису
про народження дитини даних про батька призна-
чена до розгляду на 17.11.2016 року на 16 год. 00
хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Г. Майдану,
54, каб. 304, 3 поверх.

Явка в судове засідання Пильного Івана Івановича
обов’язкова.

Суддя О. В. Мазурок

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/4171/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Балуєва Сергія Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме
місце проживання відповідача Балуєва Сергія Івановича: До-
нецька область м. Словянськ, пров. Виноградний, буд. 9, кв.
84. Відповідач викликається до суду на 16 листопада 2016
року на 09 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області викликає в судове засідання, яке відбудеться
15 листопада 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, Бакланову Юлію Олегівну (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Фучика, буд. 35, кв. 44) як від-
повідачку по цивільній справі № 320/2172/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бакланової Юлії
Олегівни про стягнення заборгованості.

Суддя Купавська Н. М.

Врадіївський районний суд Миколаївської області

повідомляє, що Поплужний Михайло Валерійович

викликається в судове засідання як відповідач по ци-

вільній справі за позовом Брошкової Інни Ігорівни

про позбавлення батьківських прав.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 10.00 год.

16.11.2016 року за адресою: вул. Незалежності, 103,

смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя А. В. Сорочан

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Котельва К. О.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Мельничука
Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
25 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин. По-
переджаємо відповідача Мельничука Ігоря Анатолі-
йовича, що у випадку неявки в судове засідання на
вищевказане число, справу буде розглянуто за його
відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах
справи.

Дзержинський районний суд викликає як відповідачів:
Сухіну Ірину Юріївну, Самедова Ханіна Мехмана оглипо, Са-
медова Тарана Аліпанах кизи у справі за позовом ПAT «Банк
Форум» до Сухіної Ірини Юріївни, Самедова Ханіна Мехмана
оглипо, Самедова Тарана Аліпанах кизи про стягнення за-
боргованості за кредитним договором на 09.30 годину 28
листопада 2016 року в приміщення Дзержинського район-
ного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги,
52 «В», кабінет 215 (суддя Шестак О. І.). З цього часу відпо-
відачі вважаються повідомленими про розгляд справи, у
разі неявки в судове засідання Сухіної Ірини Юріївни, Саме-
дова X. М., Самедова Т. А., справа буде розглянута у відсут-
ність відповідачів на підставі доказів, що містяться в її
матеріалах.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу за позовом Паничевої Ірини Анато-
ліївни до Паничева Сергія Володимировича про розірвання
шлюбу. В судове засідання, призначене на 08 годину 00 хви-
лин 16 листопада 2016 року в приміщенні суду за адресою:
84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, викли-
кається відповідач по справі:

Паничев Сергій Володимирович, який зареєстрований за
адресою: Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Куйбишева,
19/104.

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

Суддя Мірошниченко Л. Є.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає як відповідача Валявську Олену Олек-
сандрівну, останнє відоме місце проживання: м. Суми, про-
спект Козацький, 79, по цивільній справі за позовом
Горбуленко Любові Іванівни до Валявської Олени Олексан-
дрівни про усунення перешкод у користуванні власністю, в
судове засідання на 16 листопада 2016 року на 09.00 годину
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, го-
ловуючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися
у її відсутність в заочному порядку.

Герцаївський районний суд Чернівецької області
викликає Філіппова Володимира Олексійовича, 03
лютого 1957 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Донецьк, вул. бульвар Шевченка, 59/11, відпові-
дача у судове сідання по цивільній справі за позовом
Віницької Олени Ігорівни до Філіппова Володимира
Олексійовича про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини на
10.00 годину 16 листопада 2016 року за адресою: 
м. Герца, вул. Центральна, 20, Чернівецької області.
В разі повторної неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто без Вашої участі.

Суддя Акостакіоає О. Т.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє,
що судове засідання у справі за позовом Слободя-
нюка Павла Васильовича до Волкова Юрія Володи-
мировича про стягнення заборгованості за
договором позики призначено на 12 год. 45 хв. 06
грудня 2016 року за адресою: м. Київ-01010, м. Київ,
пров. Хрестовий (головуючий суддя Писанець В. А.).

У разі неявки в судове засідання відповідача Вол-
кова Юрія Володимировича, справа буде розглянута
за його відсутністю, відповідно до ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Кокоровця Юрія Володимировича, 06.03.1958 р.н.,
зареєстрованого: смт Заводське, 3-й пров., вул. Будівель-
ників, 11 Сумської області, як відповідача по цивільній
справі № 577/4029/16-ц (2/577/1457/16 р.) за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у розмірі 20 553 грн 79 коп., яке відбудеться
1 грудня 2016 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, 
кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 21 листопада 2016 року о 08.00 годині, за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як
відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк» про стягнення
заборгованості: Деріна Федора Володимировича, 27.05.1962
р.н., останнє місце проживання: 86139, Донецька область,
м. Макіївка, квартал Шахтарський, 28а/14.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Данелюка Віталія Васильовича, який не зареєс-
трований, останнє відоме місце проживання: 
м. Чернівці, вулиця Небесної Сотні, 22/59, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Данелюк Валерії Володимирівни до Данелюка
Віталія Васильовича про розірвання шлюбу на 09.45
годину 14 листопада 2016 року за адресою: м. Чер-
нівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 19.

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

Суддя Смотрицький В. Г.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Сидор Ольгу Данилівну (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Майорівка, 16) як відповідачку в су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1798/2016
(463/3888/16-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Сидор Ольги Данилівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 1 грудня 2016 р. о 15 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідачки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без її участі на підставі
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Зва-
рич Ірину Семенівну (останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Шафарика, 14/146) як відповідачку в су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1799/2016
(463/3889/16-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Зварич Ірини Семенівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 1 грудня 2016 р. о 15 год. 45 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідачки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без її участі на підставі
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Український В. В. 1 поверх каб.
5) о 12 год. 30 хв. 28.11.2016 року відбудеться слухання ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Туякової
Любові Миколаївни про стягнення заборгованості.

У судове засідання викликається як відповідачка Туякова
Любов Миколаївна, останнє відоме місце проживання: 
с. Дмитрівка Знам’янського району Кіровоградської області.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її
відсутності за наявними матеріалами справи. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини своєї неявки.

Маринич Анатолій Михайлович викликається до Пе-
реяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської
області, що знаходиться за адресою: м. Переяслав-
Хмельницький Київської області, вул. Богдана Хмель-
ницького, 65, на 09 год. 00 хв. 18 листопада 2016 року,
як відповідач по справі № 2/373/1313/16 за позовом Ма-
ринич Оксани Анатоліївни до Маринича Анатолія Михай-
ловича про розірвання шлюбу.

В разі його неявки до суду, він вважається повідом-
леним про час і місце судового розгляду належним
чином і розгляд справи буде проводитися без його
участі.

Суддя Потоцький В. В.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) викликає в судове
засідання на 28 листопада 2016 року о 09 год. 40 хв. Ба-
тєзата Руслана Валентиновича, 04.01.1967 р.н., як від-
повідача у справі за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Батєзата Руслана Валентиновича, Скакуна Юрія Мико-
лайовича про звернення стягнення на предмет іпотеки.
У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів
і буде постановлено заочне рішення.

Суддя С. М. Логінова

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає Мотреску Тетяну Дмитрівну, 02.03.1977 року на-
родження, місце реєстрації та проживання якої: 
с. Берегомет, вул. Б.Хмельницького, 13 Кіцман-
ського району Чернівецької області, як відповідачку
в справі № 718/1872/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, яку призна-
чено до розгляду на 09 годину 30 хвилин 21
листопада 2016 року.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає як відповідача Сирика Юрія Володимировича
(останнє відоме суду місце проживання: вул. Оболонна, 2-в,
кв. 115, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область) в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Сирика Ю.В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14 листопада 2016 року о 08
год. 30 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськра -
йонного суду Київської області за адресою: Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде
розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

Конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Костерова Сергія Олександровича, 12.11.1981 р.н.,
зареєстрованого: с. Козацьке, вул. Клубна, 26, Конотоп-
ського району Сумської області, як відповідача по цивільній
справі № 577/3964/16-ц (2/577/1434/16 р.) за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 21 596 грн. 75 коп., яке відбудеться
01 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова,
8, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі до-
казів.

Суддя І. М. Семенюк
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +3    +8
Кіровоградська +2     +7      +6  +11
Полтавська +2     +7      +6  +11
Дніпропетровська +5   +10     +9  +14
Одеська +4     +9   +10  +15
Миколаївська +5   +10   +10  +15
Херсонська +7   +12   +12  +17
Запорізька +7   +12   +12  +17
Харківська +5   +10     +8  +13
Донецька +6   +11   +11  +16
Луганська +6   +11   +11  +16
Крим +10   +15   +18  +23
Київ +1     +3      +3    +5
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Брусилівський районний суд Житомирської області викликає на
судове засідання як відповідача Юрчука Василя Миколайовича у ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Юрчука В.М. про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 11 листопада
2016 року о 12-00 та 18 листопада 2016 року об 11-30 годині у при-
міщенні Брусилівського районного суду Житомирської області за ад-
ресою: Житомирська область, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 41/6.
У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя Данилюк О.С.

У Харкові спортсменів
виховують із дитсадка

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗВИВАЙКА. Днями в місті  на базі дитячого садка відкрито
перший і поки що єдиний в Україні  спортивно-ігровий комплекс для
дошкільнят. Тепер малеча, котра відвідує дитсадок № 323, може бу-
ти певна, що її бажання стати спортсменом чи просто «підкачати
м’язи»   цілком досяжне. Бо є де і  кому навчити дітлахів  спортивних
премудростей, адже до складу комплексу  входять комбіноване по-
ле зі штучним покриттям для занять футболом, баскетболом, во-
лейболом, бадмінтоном, а також ігрові форми, зокрема лабіринт,
щит для метання, тунель, драбинка, спортивна стінка, яма для
стрибків. Стадіон захищено надійною огорожею, а навколо нього
побудували бігову доріжку. Крім того, для дітей встановили два
електронні світлофори та відтворили справжню пішохідну «зебру»
для практичного навчання правил дорожнього руху.

Кожен елемент комплексу, як стверджує завідуюча дитячим сад-
ком Яна Циганенко, ретельно і до дрібниць відпрацьовували педа-
гоги та фахівці. «Такого в Україні ще немає. У Харкові нові стадіони
відкривали в школах, ми ж стали першим дитячим садком з таким
комплексом. Батьки задоволені  насамперед тим, що це безпечний
майданчик з огорожею. З дітьми тут займається інструктор з фіз-
культури. Уже навесні, коли потеплішає, проводитимемо тут  більше
часу і влаштовуватимемо командні ігри», — розповіла Яна Цига-
ненко.

Органічним доповненням до нового спортивного об’єкта став і
функціонуючий в садку басейн. Тож для 334 дітей, котрих тут вихо-
вують, є широке і різноманітне поле для найвибагливіших спортив-
них забаганок. За словами завідуючої, у дитсадку нині сформовано
12 груп, з них — десять груп загального розвитку та дві логопедичні
для дітей з порушеннями мови.

Як стверджує Харківський міський голова Геннадій Кернес, у пла-
нах міста — обладнати  схожими  комплексами кожен дитсадок.

«Динамо» повертається 
на другу сходинку
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Шевченко викликає до збірної усіх, 
хто забивав у Дніпрі

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’ єра»

«Суха» нічия у матчі
«Чорноморця» та «Зо-

рі» дала змогу підопічним
Сергія Реброва, які  на виїзді
обіграли «Дніпро», поверну-
тися на друге місце у турнір-
ній таблиці чемпіонату Ук-
раїни. На вершині, як і рані-
ше, «Шахтар», який має ган-
дикап у вісім очок над най-
ближчими суперниками.

Лише 11 голів побачили
глядачі протягом матчів 14-го
туру української першості, і
одним з таких нерезульта-
тивних поєдинків стала зус-
тріч в Одесі, де «Зоря» вп’яте
цього  сезону втратила очки.
Цікаво, що і «Чорноморець», і
«Зоря» у захисті не відсид-
жувалися, запропонувавши
один одному доволі високий
темп та високий пресинг. Од-
нак голів у матчі бракувало:
ані «моряку» Смірнову не
вдалося реалізувати вихід
віч-на-віч із воротарем, ані
Петрякові в завершальній 10-
хвилинці, коли «Зоря» втра-
тила свій найкращий шанс
взяти три очки.

Матч між «Дніпром» та
«Динамо» натомість  пораду-
вав справжньою принципо-
вістю, як у минулі роки, і став
винятком, зважаючи на ни-
нішній стан дніпровської ко-
манди. Фактично підопічні
Дмитра Михайленка ні в чо-
му не поступилися імениті-
шим гостям, і забити киянам
вдалося лише у середині пер-
шого тайму: Беседін вдало

зіграв на «другому поверсі».
Втім, тільки-но минуло три
хвилини, як дніпряни зрівня-
ли рахунок, коли Ротань реа-
лізував пенальті. Невідомо,
чим би завершилося це
проти стояння, якби не неймо-
вірний за красою дальній «по-
стріл» Сидорчука, який у під-
сумку став переможним для
столичної  команди.

«Шахтар»  тримає чемпіон-
ський темп, у 14-му турі «гір-
ники» здобули чергові три оч-
ки у гостьовій зустрічі з
«Олександрією». Причому
команда Паулу Фонсеки, зда-
валося, ще у першому таймі
вирішила всі питання щодо
переможця зустрічі, коли по
голу забили Дентіньо та Фер-

рейра. Однак  господарі дове-
ли, що не дарма за підсумка-
ми минулого сезону вийшли
до єврокубків, і відновили ін-
тригу вже в дебюті другого
тайму. Та, хоч і з трудноща-
ми, лідерові все-таки  вдалося
втримати прийнятний для се-
бе результат, який дав змогу
гірникам відірватися від «Ди-
намо» вже на 8 очок.

Учорашні суперники тим
часом стануть  партнерами:
лідери і молоді обдарування
«Динамо, «Шахтаря», «Дніп-
ра» і «Зорі»,   викликані Ан-
дрієм Шевченком до першої
команди, розпочинають під-
готовку до участі у відбірно-
му  матчі чемпіонату  світу-
2018  проти  збірної  Фінлян-

дії  (12 листопада в Одесі) та
товариському — з командою
Сербії  (15 листопада в Хар-
кові), повідомляє прес-служ-
ба ФФУ.

Неймовірний гол Сидорчука (у білому) повернув киянам упевненість 

ТАБЛО «УК»
Ліга Парі-Матч. 14-й тур
Волинь — Сталь — 0:1
Зірка — Олімпік — 1:2
Карпати — Ворскла — 1:0
Чорноморець — Зоря — 0:0
Дніпро — Динамо — 1:2
Олександрія — Шахтар — 1:2
Турнірне становище лідерів: � 
1. Шахтар — 38, 
2. Динамо — 30, 
3. Зоря — 30, 
4. Олімпік  — 23, � 
5. Олександрія — 21…

Стажування сприятиме розвитку ринку
комунікацій

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЩО ПОСІЄШ — ТЕ Й ПО-
ЖНЕШ. Цього тижня  до Ки-
таю для знайомства з індустрі-
єю телекомунікацій поїдуть 10
старшокурсників трьох україн-
ських вишів. Про це на цере-
монії презентації програми
«Насіння для майбутнього»
сказав Надзвичайний і Повно-
важний посол Китайської На-
родної Республіки в Україні
пан Ду Вей. Звертаючись до
переможців,  дипломат висло-
вив сподівання, що в майбут-
ньому вони стануть локомо-
тивом стрімкого розвитку ко-
мунікаційної сфери України.

Головна мета  проекту «На-
сіння для майбутнього», що
реалізує китайська компанія
Huawei, полягає у підтримці
талановитих студентів, які зго-
дом працюватимуть у високо-
технологічних галузях. Зокре-
ма цього року компанія отри-
мала близько 30 заявок від

тих,  хто здобуває технічні спе-
ціальності в царині інформа-
ційно-комунікаційних техноло-
гій та мріє надалі працювати
за фахом. За підсумками від-
бору до КНР поїдуть студенти
Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шев-
ченка, Київського політехніч-

ного інституту ім. Ігоря Сікор-
ського і Києво-Могилянської
академії.

Як зазначив перший за-
ступник міністра освіти і науки
Володимир Ковтунець, Украї-
на давно співпрацює з Китаєм
в освітній сфері. Нинішня про-
грама здійснюється в межах

цієї співпраці та вигідна обом
сторонам. «Це приклад краї-
ни, яка інтенсивно розвива-
ється і використала свої шан-
си піднятися, і ним гріх не ско-
ристатися», — переконаний
посадовець.

Під час програми студенти
зможуть ознайомитися із су-
часними тенденціями в роз-
робках інтернет-додатків для
мобільних пристроїв, мереже-
вих і хмарних технологій, в ін-
телектуальних мережах.

Проект «Насіння для май-
бутнього», який реалізує ком-
панія Huawei, заснований
2008 року. За час його  існу-
вання головний офіс компанії
у Шенжені відвідали 1500 сту-
дентів зі 150 провідних універ-
ситетів світу. Цього року укра-
їнці вперше приєдналися  до
програми. Утім, планується,
що добір найкращих студентів
стане щорічним, також до ньо-
го залучатимуть державні ор-
гани у сфері освіти та телеко-
мунікацій.

Студенти повісили свої фото на дерево розвитку, 
яке полили організатори програми стажування 
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