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USD 2563.0399 EUR 2794.7387 RUB 3.9300 / AU 321828.11 AG 4764.69 PT 252203.13 PD 176849.75

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

Сєверодонецьк із вікна патрульної машини
РЕПОРТАЖ. На Луганщині повірили у нову поліцію, бо жоден дзвінок на 102 не залишається без уваги

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Після появи в Сєверодонець-
ку, Лисичанську та Рубіж-

ному перших патрульних ма-
шин Національної поліції ви-
кликів від населення стало 
вдвічі більше. Власний корес-
пондент «Урядового кур’єра» 

вирішила почергувати разом із 
поліцейськими, щоб з’ясувати, 
як ставляться до нової служби 
в регіоні та з якими проблема-
ми до них звертаються люди.

П’ятиповерхівка на цен-
тральному проспекті Сєве-
родонецька. Перший сніг на-
криває кольорове — червоне 
й жовте, мідне й золоте листя. 

На дверях під’їзду оголошен-
ня: «Босота, зачиняй двері, бе-
режи тепло». Екіпаж Олексан-
дра Атабаєва та Олександра 
Голощапова того дня патрулює 
105-й квадрат. І я разом з ними. 
Це наш перший виклик.

Сорокарічний Роман прий-
шов додому після нічної зміни 
й побачив дружину зі свіжими 

синцями на руках. Сестри На-
талії, яка приїхала з рідного 
села Підгорівка в місто, у квар-
тирі не було. Сумочка, мобіль-
ний телефон, паспорт валяють-
ся за фіранкою. Куди поїхала 
родичка, дружина не знає. Що 
робити? «Ми відпочивали на 
«кочегарці», це біля «Пантео-
ну», — твердить жінка, яка ще 

не зовсім протверезіла. Одно-
кімнатна квартира майже по-
вністю зайнята ліжками з не-
свіжою постільною білизною. 
Сісти пропонують на стілець 
з емблемою відомої марки пи-
ва. Меблі явно відслужи-
ли на літньому майданчи-
ку, перш ніж потрапити в 
цей дім.

Віце-прем’єр-міністр про брак будь-яких підстав 
для відмови отримати обіцяне від ЄС
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Fitch Ratings вірить 
у позитивні показники 

МЕТА. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підви-
щило прогноз зростання економіки України в 2017 році до 2,5% 
проти раніше прогнозованих 2% і зберегло прогноз зростання 
ВВП на нинішній рік на рівні 1,1%. 

«Зростання економіки посилиться до 2,5% у 2017 році й до 
3% у 2018-му з 1,1% у 2016-му, — цитує УНІАН текст повідо-
млення агентства. — Водночас на відносно низькому рівні за-
лишиться обсяг інвестицій, що потребує поліпшень ділового 
клімату. Тож необхідно не втратити можливостей приватизації. 
Крім того, на економічне зростання й прогнози негативно впли-
ватиме неврегульований конфлікт на сході країни».

А подальше надання коштів МВФ та інших іноземних парт-
нерів залежить від прогресу у структурних реформах і розви-
тку двосторонніх відносин. Двостороннє та багатостороннє фі-
нансування у супрязі зі зростанням безпосередніх іноземних ін-
вестицій в Україну дадуть змогу збільшити обсяг держрезер-
вів у середньому на 2,3 мільярда доларів у 2017—2018 роках.
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ЦИТАТА ДНЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:

ЦИФРА ДНЯ

14,272 млрд м3

газу знаходиться нині у вітчизняних 
підземних сховищах, за даними  

оператора ГТС компанії «Укртрансгаз» 

 
«Я вважаю, що до кінця 

року є абсолютно 
всі можливості 

в Європейському Союзі 
ухвалити рішення 

про безвіз стосовно 
України».

Примхи 
балканського циклону

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 
поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста 
під час виконання ним професійних обов’язків»

Перші 25 об’єднаних 
громад одержать 
міжнародну підтримку 
в реформуванні місцевого 
самоврядування

АКТУАЛЬНО

НЕГОДА. Паралізований транспорт, закриті школи, 
майже тисяча населених пунктів без світла — 
такі наслідки першого снігу

З перших годин негоди рятувальні служби почали розчищати дороги і допомагати тим, хто опинився у складній ситуації
34
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Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ковальової Алли Леонідівни
про стягнення заборгованості. Відповідачка Ковальова Алла Леонідівна за-
реєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. № 136, кв. №
5, викликається на 23.11.2016 р. об 11 год. 00 хвил. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається по-
відомленою про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І.М.

Андрушівський районний суд Житомирської області
викликає Федорову (Машковську) Юлію Вікторівну, ос-
таннє відоме місце проживання: с. Гальчин, вул. Цен-
тральна, 30 Андрушівського району Житомирської
області, як відповідачку по цивільній справі за позовом
Національної академії внутрішніх справ до Федорової
(Машковської) Юлії Вікторівни про відшкодування витрат
за період навчання.

Судовий розгляд справи призначений на 02.12.2016
року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Андру-
шівка, вул. Зазулінського, 13.

В разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
заний час або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута у її відсутність за наявними в ній матеріа-
лами та доказами.

Суддя В. М. Палазюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «При-
ват Банк» до Татаринова Євгена Олександровича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Татаринов Євген Олександро-
вич, який мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Харківська, буд. 63, викликається до суду на 25 листопада
2016 року о 08 год. 15 хв. (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,
5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Фролова Н. М.

Втрачений судновий

білет на судно «Андрі-

ївський Смак» з борто-

вим номером

УДД-403-К, виданий на

ім’я Семеняк Павло

Сергійович, 

вважати 

недійсним.

Державне агентство резерву України
оголошує аукціон з реалізації кислоти сірчаної у моногідраті.

Аукціон відбудеться 28 листопада 2016 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:
Одінцова Л.А. (044-235-17-42), Шкляр Л.П. (044-234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на
офіційному веб-сайті Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача по
справі №408/4206/16-ц (2/408/1068/16) за позовом Національної академії
внутрішніх справ м. Києва до Жирнова Максима Олександровича (м. Свер-
дловськ Луганської області) про відшкодування витрат за період навчання.

Судове засідання відбудеться 24.11.2016 року о 10 годині 00 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

Андрушівський районний суд Житомирської області викликає Зарудяного 
Віталія Олександровича, який проживає за адресою: Житомирська область, 
м. Андрушівка, вул. Садова, 7, кв. № 6, як відповідача по цивільній справі 
№ 272/782/16-ц, провадження № 2/272/534/16 за позовом Національної академії
внутрішніх справ до Зарудяного Віталія Олександровича про відшкодування ви-
трат, пов’язаних з утриманням у навчальному закладі.

Судовий розгляд справи призначений на 23.11.2016 року о 14 год. 30 хв. у
приміщенні суду за адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 13, Житомир-
ська область. В разі неявки відповідача в судове засідання на вказаний час або
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута у його відсутність
за наявними в ній матеріалами та доказами.

Суддя В. В. Карповець

Апеляційний суд міста Києва викликає Солодовник 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 позовам Публічного акціонерного
товариства «Акцент-Банк» до Солодовник Стелли Яківни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, в якій оголошено перерву розглядом на 10
годину 40 хвилин 18 листопада 2016 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а, Апе-
ляційний 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою:
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60)
повідомляє Шеремет Руслана Анатолійовича, 22 липня 1973 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. М. Букіна,
4/53, по кримінальному провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним
актом відносно Охременка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича,
які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), перед-
бачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 18 листопада
2016 року о 09.00 годині відбудеться спеціальний судовий розгляд під головуван-
ням судді Матвєєвої Н.В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки
на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази)
обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення
спеціального судового провадження.

Суддя Н.В. Матвєєва
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою:
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60)
повідомляє Охременка Артема Олексійовича, 05 серпня 1985 року народження, за-
реєстрованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Довженка,
27/4, по кримінальному провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним
актом відносно Охременка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича,
які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), перед-
бачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 18 листопада
2016 року о 09.00 годині відбудеться спеціальний судовий розгляд під головуван-
ням судді Матвєєвої Н.В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки
на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази)
обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення
спеціального судового провадження.

Суддя H.B. Матвєєва

Слов’янська міська рада 
оголошує про проведення тендера на укладання контракту з виконання робіт

по реконструкції будівель в м. Слов’янськ Донецької області, в рамках проекту
«Житло для переселенців», що впроваджується в рамках програми Європей-
ського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» на підставі
Грантового договору 2014/355-352 між Європейським Союзом, представленим
Європейською комісією та Слов’янською міською радою.

Контракти з підрядниками будуть укладені на наступне:
1. На закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пус-

коналагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»:
Реконструкція гуртожитку по вул. Світлодарська, 28-а (колишня вул. Чубаря,

28-а) м. Слов’янська Донецької області, з метою розселення тимчасових пере-
селенців і потерпілих жителів м. Слов’янська.

2. На закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пус-
коналагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»:

Реконструкція гуртожитку по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова, 8)
м. Слов’янська Донецької області, з метою розселення тимчасових переселенців
і потерпілих жителів м. Слов’янська.

Тендерне досьє (тендерна документація) для ознайомлення буде розміщена
в системі ProZorro і на сайті Слов’янської міської ради.

Тендер буде проведено в системі ProZorro. Кінцевий термін подачі заявок до
10.01.2017 р. Дату розміщення оголошення та тендерного досьє (тендерної до-
кументації) в системі ProZorro буде повідомлено додатково на веб-сайті
www.slavrada.gov.ua у розділі «Житло для переселенців».

Можлива додаткова інформація або роз’яснення/питання будуть опубліковані
на веб-сайті www.slavrada.gov.ua у розділі «Житло для переселенців».

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Яготинський районний суд Київської області викликає
Середу Олександра Валерійовича, 15 липня 1991 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м.  Яготин
Київської області, вул.  Драгоманова, 79, як відповідача в
судове засідання на 10 годину 21 листопада  2016 року по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Середи
Олександра Валерійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, за адресою: м. Яготин Київської об-
ласті, вул. Незалежності 67.

У разі неявки Середи Олександра Валерійовича  в су-
дове засідання, справу буде розглянуто за його  відсут-
ності, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Литвин Л.І.

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Полякова Дмитра
Олександровича, 17 березня 1986 року народження, останнє
відоме місце проживання якого: смт Попільня, вул. Молодо -
гвардійців, 16, Попільнянського району Житомирської області,
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Акцент-банк» до Полякова Дмитра Олександровича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09.40 годині
13 грудня 2016 року в залі суду Попільнянського районного
суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнян-
ського району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Є.О. Зайченко

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лукомської І.В. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка по справі Лукомська Ірина Василівна,
08.10.1961 року народження, місце реєстрації: 85670, Донецька
область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 5, кв. 16.

Справу призначено до розгляду на 15.45 годину 23 листо-
пада 2016 року.

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

Суддя Дочинець С.І.

Похилець Дмитро Миколайович, 01.08.1976 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м.
Добропілля, вул. Чапаєва, 27, викликається до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області як відповідач
по цивільній справі № 227/3819/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний Банк «ПриватБанк» до Похилець Дмитра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 18.11.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Лєонова О.В., про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у цивільній справі №
233/3494/16-ц Лєонов Олег Володимирович, 05 січня 1981
р.н, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. 301-ї Донецької Дивізії, 6/9, викликається у су-
дове засідання на 13.30 год. 18 листопада 2016 р. Розгляд
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Калинівський районний суд Вінницької області ви-
кликає Самойлюка Володимира Петровича,
03.04.1975 року народження, місцезнаходження
якого невідоме (остання відома адреса реєстрації: 
с. Корделівка, вул. Пролетарська, 7 Калинівського
району Вінницької області, з 2012 року вибув в 
м. Київ) по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонер-
ний банк» до Самойлюка Володимира Петровича про
звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70 Вінницької об-
ласті.

У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Павленко І. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мінкіну Володимиру Володимиро-

вичу, 04.04.1959 р.н., проживаючому та зареєстро-
ваному за адресою: Автономна Республіка Крим, 
м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 82-Б, кв. 71, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 17.11.2016 р. о 10 год. до слідчого відділу
Шевченківського управління поліції Головного уп-
равління Національної поліції y м. Києві за адресою:
м. Київ, вул. Герцена, 9, до слідчого СB слідчого від-
ділу Шевченківського управління поліції Головного
управління Національної поліції у м. Києві Пристан-
скова Р.В., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також
проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 12014100030005301.

Номер лота: №№ Q4038192947b160, Q4038192947b161, 
Q4038192947b162, Q4038192947b163, 
Q4038192947b164, Q4038192947b165, 
Q4038192947b166, Q4038192947b167, 
Q4038192947b168, Q4038192947b169, 
Q4038192947b170, Q4038192947b171, 
Q4038192947b172, Q4038192947b173, 
Q4038192947b174, Q4038192947b175, 
Q4038192947b176, Q4038192947b177, 
Q4038192947b178, Q4038192947b179 

Коротка назва лота/номер 
кредитного договору: 

Кредитні договори: №№  258, 846/08, 132, 
05/07/14-05с, 169/2401/08, 289/2007/Ж, 
266, 123, 65/в, 258/2007/Ж, 276, 118, Z036, 
459, 588/08-К, 14-08/в, 228/в, КФ 421-07/С, 
155, 74, 99/в 

Місце проведення аукціону: www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 15.12.2016 
Час проведення аукціону: з 11:00 до 16:00 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі 
в аукціоні):                                      

  
 
 
http://torgi.fg.gov.ua/ 

 

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
ПАТ «ВіЕйБі Банк» організатором торгів ТОВ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 жовтня 2016 р. № 749-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству ос-
віти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл ви-
датків у сумі 3 986 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за
програмою 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка
наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, на-
укових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Дер-
жавного фонду фундаментальних досліджень» та збільшення обсягу видатків
споживання за програмою 2201570 «Виконання зобов’язань України у Рамковій
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передбаченого

пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюд-
жету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2016 р. № 825-р
Київ

Про делегацію Уряду України для участі 
у Міжнародній конференції щодо підготовки

тексту Конвенції про пряме міжнародне 
залізничне сполучення

1. Утворити делегацію Уряду України для участі у Міжнародній конференції
щодо підготовки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне сполучення
в такому складі:

КРАВЦОВ Євген Павлович — перший заступник Міністра інфраструктури —
глава делегації Уряду України  

ФЕДОРЕНКО Олександр Георгійович — директор департаменту державної
політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури — за-
ступник глави делегації Уряду України  

ВНУКОВА Світлана Миколаївна — начальник філії «Єдиний розрахунковий
центр залізничних перевезень» публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця»  

ГНАТЕНКО Денис Васильович — перший заступник начальника Управління
зовнішніх зв’язків публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»  

ДЕРКАЧ Геннадій Васильович — перший заступник начальника департаменту
розвитку та технічної політики публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця»  

ЗАЛЄСНИЙ Марек Роберт — член правління публічного акціонерного това-
риства «Українська залізниця» 

КОРЖЕНІВСЬКА Ірина Євгеніївна — начальник відділу регуляторної та між-
народно-правової діяльності юридичного департаменту Міністерства інфрас-
труктури  

Дозволити голові делегації Уряду України вносити у разі потреби за погод-
женням із Міністерством закордонних справ зміни до складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації Уряду України для участі у Міжнародній
конференції щодо підготовки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне
сполучення (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити першого заступника Міністра інфраструктури Кравцова Єв-
гена Павловича на підписання протоколу Міжнародної конференції щодо підго-
товки тексту Конвенції про пряме міжнародне залізничне сполучення.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2016 р. № 786-р
Київ

Про віднесення туристичної бази 
«Чорномор» до сфери управління 

Фонду державного майна
Віднести туристичну базу «Чорномор» (реєстраційний номер 736022765247) по

вул. Набережній, 5, у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області до
сфери управління Фонду державного майна з метою подальшої передачі в оренду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



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

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька об-
ласть, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільну справу №
319/1382/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до фізичних осіб про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі:

Лагута Василь Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Токарева, буд. 5, кв. 23;

Михайленко Микола Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Токарева, буд. 1, кв. 9;

Михайленко Галина Іванівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Токарева, буд. 1, кв. 9;

Толмачов Олександр Володимирович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Уткіна, буд. 155;

Толмачова Ольга Олександрівна, останнє місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Уткіна, буд. 155

викликаються до суду на 12.00 28 листопада 2016 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді

за вищевказаною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази

на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та не-
повідомлення суду про причину неявки позов буде розглянутий за їх відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р.С.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 25) викликає Панченка Владислава Борисовича, який зареєстро-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 5-А, кв. 17, як
відповідача у цивільній справі за позовом Федько Тетяни Григорівни у
судове засідання, що призначене на 07.12.2016 року о 10 год. 00 хв.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове
засідання, справа буде розглядатися у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя В.В. Борденюк

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Вістяк Тетяну
Аркадіївну (останнє відоме місце проживання: вул. Лавицького, 12, м. Ма-
ріуполь, Донецької області) та Вістяка Олексія Андрійовича (останнє відоме
місце проживання: с. Архемівка, Пирятинського району, Полтавської об-
ласті) як відповідачів, за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Вістяка Олексія
Олексійовича про стягнення заборгованості на 09.00 год. 21.11.2016 року
за адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідачів Вістяк Тетяни Аркадіївни та
Вістяка Олексія Андрійовича справа буде розглянута у їх відсутність. Відпо-
відачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя О.О. Сайко

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє гр. Пинзар Ігоря
Івановича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Я. Ко-
ласа, 21, що судове засідання по цивільній справі № 2/759/3999/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Пинзар
Ігоря Івановича про стягнення заборгованості, відбудеться 25 листо-
пада 2016 року о 10 год. 00 хв., за адресою: Святошинський районний
суд м. Києва, вул. Я. Коласа, 27А, зал № 1. 

Суддя Заєць Т.О.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області (Миколаївська
область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 16) викликає Тюляндіну
Марію Митрофанівну, як відповідача в судове засідання, яке відбудеться 21
листопада 2016 року о 09.00 год. по справі за позовом Наградського Ана-
толія Тихоновича до Соколової Євгенії Лаврентіївни, Тюляндіної Марії Мит-
рофанівни про встановлення факту належності правовстановлюючого
документа та визнання права власності на земельну ділянку.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсут-
ність згідно ст. 169 ЦПК України, на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Л.В. Лузан

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:

Кушлакова Олексія Матвійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, місце проживання якого невідомо, викликається на 16 грудня 2016
року о 09.00 годині, до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В.В.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє про те, що 21 листопада
2016 року о 10 годині 30 хвилин буде слухатись цивільна справа за позовом
Михальчук Єлізавети Андріївни до приватного нотаріуса Київського міського
нотаріального округу Єгорової Марини Євгенівни, ТОВ «Кей-Колект», ТОВ
«Міраклус», треті особи без самостійних вимог Степанець Віктор Олексійо-
вич, АКБ «УкрСиббанк» про скасування рішень про державні реєстрації ре-
чових прав, договору купівлі-продажу та поновлення реєстрації права
власності на квартиру в приміщенні суду по вулиці Кам’янецькій, 117, м.
Хмельницький, 2 поверх, кабінет № 8.

Суддя С.Л. Стефанишин

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик) ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 21 листопада 2016 року о 15.30 годині за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по
справі за позовом Корецької Маргарити Миколаївни до Корецького Дмитра Ігоровича
про розірвання шлюбу.

Корецький Дмитро Ігорович, останнє місце мешкання: вул. Фабриціуса, 22/7, м.
Макіївка, Донецька обл.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх
підтвердження. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Посвідчення, видане Верховною Радою України від 31.05.2010

року, АА №00213 на ім’я ЯМАНКО Валентини Григорівни, 

вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво про виключення судна з Суднової Книги Ук-
раїни № 001584 на човен «LUND A-12» зав. №US-LBBGU848G011, що
було належним Пахольчуку Віталію Антоновичу, 

вважати недійсним.

Втрачені документи на човен моделі «Kolibri KM-400DSL» з бор-
товим номером «ДАП-5314-К», видані на ім’я Пархоменка Андрія Рос-
тиславовича, а саме Судновий білет, технічний талон і Свідоцтво про
придатність малого судна до плавання, вважати недійсними.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Слюсара Олек-
сандра Петровича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, пр. Бажана, 5-А,
кв. 182, у судове засідання, яке відбудеться 01.12.2016 року о 09 год. 15 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому роз-
гляді цивільної справи за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Слюсара Олек-
сандра Петровича про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-

домленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити
суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться ци-
вільна справа № 310/6745/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» до Супруна Віталія Павловича про
звернення стягнення на предмет іпотеки.

Розгляд справи призначено на 13.12.2016 р. о 14 годині 00 хвилин
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Супруна Віталія Павловича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача

справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Т.А. Троценко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької об-
ласті (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу
за позовом Венія Людмили Олександрівни до Порутчикової Альони Ми-
колаївни про стягнення вартості незаконно придбаного майна.

Відповідачка Порутчикова Альона Миколаївна, останнє відоме місце
реєстрації та мешкання якої є: вулиця Гурьєвська, 45, місто Маріуполь,
Донецька область, викликається для участі у розгляді вищевказаної
цивільної справи по суті на 21 листопада 2016 року о 09.00 годині та
на 28 листопада 2016 року об 11.00 годині, кабінет № 218.

У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність на під-
ставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу рамках спеціального судового
провадження за кримінальним провадженням за № 42016000000001654 за об-
винуваченням Бобарикіна Захара Олександровича у вчиненні злочинів, перед-
бачених за ст. ст. 258-3 ч. 1, 258 ч. 3, 263-1 ч. 2 - 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

Обвинувачений Бобарикін Захар Олександрович, який зареєстрований за ад-
ресою: місто Одеса, провулок Маяковського, будинок № 5, викликається об 11:30
годині на 21 листопада 2016 року та о 09.00 годині 23 грудня 2016 року у кабінет
№ 205 для участі у розгляді справи по суті. У випадку неприбуття обвинувачений
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи. 

Захиснику Коломоєць О.С. вручені: копія обвинувального акта, реєстр мате-
ріалів досудового розслідування, пам’ятки про права та обов’язки обвинуваче-
ного, ухвала суду про здійснення спеціального судового провадження.

Суддя Козлов Д.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4378/2016
за позовом Шрама Олега Юрійовича, Ряполової Галини Іванівни до Бонда-
ренка Дмитра Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Відповідач у справі: Бондаренко
Дмитро Миколайович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Слов’янськ,
провулок Тихий, будинок 5, викликається до суду на 5 грудня 2016 року о
13 годині 00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає
Манька Олега Володимировича (останнє відоме місце проживання: Полтав-
ська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, буд. 21) як відповідача в
судове засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Манька Олега Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Тро-
їцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Дядечко І. І.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області повідомляє
Москалюка Дмитра Олександровича, 02.03.1981 року народження, останнє
місце реєстрації: с. Серафинці, вул. Винниченка, 1 Городенківського району
Івано-Франківської області, що він, як відповідач викликається в судове за-
сідання 07.12.2016 року на 09 год. 00 хв. по справі № 342/1037/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Москалюка Дмитра Олександровича про
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Москалюка Д.О., він вважа-
ється належним чином повідомленим про час і місце проведення розгляду
справи. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7, Івано-Франків-
ська область.

Суддя Федів Л. М.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 07 грудня 2016 р.
о 15 годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за позовом Ба-
рановської Тетяни Іванівни до Башканова В’ячеслава Юрійовича, який діє в
своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього сина – Башканова Юрія В’ячес-
лавовича, реєстраційна служба ОМУЮ, Бурденко Аліни Миколаївни про вста-
новлення факту родинних стосунків, визнання права власності, виселення,
зобов’язання скасувати державну реєстрацію та зареєструвати право влас-
ності.

В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач Башка-
нов В’ячеслав Юрійович, який діє в своїх інтересах та в інтересах неповноліт-
нього сина – Башканова Юрія В’ячеславовича. В разі його неявки в судове
засідання позов може бути розглянутий за його відсутністю та на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя Л.М. Чернявська

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає відпо-
відача Гріцука Івана Георгійовича, який проживає за адресою: Харків-
ська область, м. Ізюм, пров. Короленка, буд. 22, по цивільній справі
№ 623/2307/16-ц, 2/623/1072/2016 року за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Гріцука Івана
Георгійовича про стягнення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться 5 грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Явка відповідача Гріцука Івана Георгійовича обов’язкова. При собі
мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності відпо-
відно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.
Суддя М. П. Одарюк

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає
як відповідача Кучеренка Дмитра Володимировича
(останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, вул.
Коцюбинського, буд. 78, кв. 4) для участі у цивільній
справі № 750/9252/16-ц (2/750/2623/16) за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Кучеренка Дмитра Володими-
ровича про стягнення заборгованості за договором.

Судове засідання відбудеться 05.12.2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів,
пр-т Перемоги, 141, каб. 206 (Суддя Рахманкулова
І.П.).

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки позов буде розглянуто у вашу від-
сутність, за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.

Суддя І.П. Рахманкулова

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт
Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Лук’яненко Олексан-
дра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Лук’яненко Олександр Миколайо-
вич, 15.07.1966 року народження, останнє відоме місце
реєстрації: Донецька область, Олександрівський район,
с. Некременне, вул. Красноармійська, буд. 36, виклика-
ється 21 листопада 2016 року на 08 годину до суду для
участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове за-
перечення проти позову із зазначенням доказів, що під-
тверджують його заперечення.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

Суддя І.А. Попович

Бобринецький районний суд Кіровоградської 
області викликає у судове засідання  як відповідача 
Руденець Маргариту  Володимирівну у справі 
№ 383/908/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ру-
денець Маргарити Володимирівни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 24 листопада 2016
року о 09 год. 00 хв. в залі судових засідань Бобри-
нецького районного суду Кіровоградської області,
що розташоване за адресою: вул. Миколаївська (Ле-
ніна), 80, м. Бобринець Кіровоградської області.

В разі неявки в судове засідання відповідача Ру-
денець М.В. справа буде розглядатись за її відсут-
ності за наявними у справі доказами. Крім того, суд
роз’яснює відповідачу Руденець М.В. її обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання

Суддя Бевз О.Ю.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» до Мацковської Ольги Володимирівни,
Мацковської Катерини Олексіївни, Жалко Лариси Іванівни
про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Мац-
ковська Ольга Володимирівна (зареєстрована за адре-
сою: 83031, м. Донецьк, вул. Волгіна, 11/3), Мацковська
Катерина Олексіївна (зареєстрована за адресою: м. Торез,
вул. Красноармійська, 21/1), Жалко Лариса Іванівна (за-
реєстрована за адресою: м. Торез, пр-т Гагаріна, 32/22)
викликаються на 18 листопада 2016 року на 09.30 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.Г. Геря

Апеляційний суд м. Києва викликає Нечепоренка Дениса
Владиславовича у судове засідання на розгляд апеляційної
скарги Нечепоренка Дениса Владиславовича на рішення Шев-
ченківського районного суду м. Києва від 07 червня 2016 року
по справі за позовом Нечепоренко Людмили Миколаївни до Не-
чепоренка Дениса Владиславовича про вселення, яке відбу-
деться 19 грудня 2016 р. о 10.20 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А.
Суддя О.Ф. Лапчевська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу № 233/2869/16-ц за позовом ТОВ ФК «Довіра і Гарантія» до Копійка
P.O. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Копійка Роман Олек-
сандрович, 28.12.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка-18, пос. Кр. Партизан, вул. Херсонська, буд. 16,
викликається до суду на 10 год. 30 хв. 21 листопада 2016 року (корп. № 2,
каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Ржищівський міський суд Київської області викликає як відповідача Іваненко Тамару Іва-
нівну, 6 лютого 1956 року народження (останнє відоме місце проживання: 09230, Київська
область, м. Ржищів, вул. Маяковського, 45), у цивільній справі № 374/214/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Іваненко Тамари Іванівни про стягнення заборгованості.

Справа призначена до розгляду на 28 листопада 2016 року на 10 год. 00 хв. у приміщенні
Ржищівського міського суду Київської області за адресою: 09230, Київська область, м. Ржи-
щів, вул. Соборна, 87.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача справа буде розглядатись за її
відсутності на підставі наявних у справі доказів. При публікації оголошення про виклик до
суду відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя А.В. Потапенко
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Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 07 грудня
2016 року о 10.30 годині в приміщенні Харківського
районного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська область, селище Покотилівка, вул.Сково-
роди, 18, Гудзь Анжеліку Ігорівну (останнє відоме
місце реєстрації - Харківська обл., Харківський р-н,
с.Яковлівка, вул. Ювілейна, буд. 3, кв. 3) як відпові-
дача по цивільній справі № 635/6496/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гудзь Анжеліки
Ігорівни про стягнення заборгованості.

Суддя І.В. Березовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2931/16-ц
за позовом ТОВ ФК «Довіра і Гарантія» до Алфімової К.І.
про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Алфі-
мова Катерина Ігорівна, 24.12.1982 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ба-
баріна, буд. 42, кв. 47, викликається до суду на 10 год. 15
хв. 21 листопада 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 21 листопада 2016 року о 16.30 годині за адре-
сою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.
19, як відповідача по справі за позовом Теркулової Н.О. до
Теркулова Д.П. про розірвання шлюбу.

Теркулов Дамір Русланович: 86147, м. Макіївка-47, кв-л
Гвардійський, 14/105.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 22 листопада 2016 року о 15.30 годині за адре-
сою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.
19, як відповідача по справі за позовом Нікіфорової Ю.Ю.
до Нікіфорова C.O. про стягнення аліментів. Нікіфоров
Сергій Олександрович: м. Макіївка, кв-л Шахтарський,
1/51.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Глухівський міськрайонний суд Сумської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 05
грудня 2016 року об 11.10 годині в приміщенні Глу-
хівського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: Сумська область, м. Глухів, вул.Києво-
Московська, 30, Заруба Ольгу Петрівну (останнє ві-
доме місце реєстрації Сумська обл., м. Глухів, пров.
Тельмана, буд. 5, кв. 2) як відповідача по цивільній
справі № 576/2105/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Заруба Ольги Петрівни про стягнення за-
боргованості.

Суддя Колодяжний А.О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 21 листопада 2016 року о 16.00 годині за адре-
сою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.
19, як відповідачку по справі за позовом Кошкина Олега
Андрійовича до Кошкиної Наталії Альбертівни про розір-
вання шлюбу.

Кошкина Наталія Альбертівна, останнє місце мешкання:
вул. 50 років СРСР, 34/3, м. Макіївка, Донецька обл. Від-
повідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідачки в судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України може бути розглянута за її відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/4501/2016 за позовом Голубенка Сер-
гія Степановича до Котлярова Євгена Валентиновича про
визнання права власності в порядку спадкування.

Відповідач у справі Котляров Євген Валентинович, ос-
таннє місце реєстрації - Донецька область, Бахмутський p-н,
с. Володимирівка, вул. Первомайська, 16, викликається на
21.11.2016 року о 10.30 годині до суду, каб. № 309, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає
цивільну справу № 219/7361/16-ц; 2/219/3620/2016 за по-
зовною заявою Гарбузової Ірини Володимирівни до Єнакії -
вської міської ради про визнання права власності в порядку
спадкування.

Відповідач у справі Єнакіївська міська рада (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, пл. Леніна, буд. 7) викликається 21 листопада
2016 року на 13 годину 00 хвилин до суду, каб. № 301, для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Жу-
равля Олександра Володимировича (28.11.1983 р.н., зареєс-
трованого за адресою: вул. Горького, буд. № 27, м. Арциз
Одеської області), як відповідача по цивільній справі 
№ 492/555/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ПРИВАТБАНК» до Журавля Олександра Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 28.11.2016 р. о 09 год. 45 хв.
у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за ад-
ресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської об-
ласті, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Суддя О. М. Крутова

Арцизький районний суд Одеської області викликає Най-
дєнова Валентина Валентиновича (02.08.1993 р.н., зареєстро-
ваного за адресою: вул. Радянської Армії, буд. № 104, с. Нова
Іванівка Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/737/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ПРИВАТБАНК» до Найдєнова Валентина Валентиновича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Роз-
гляд справи призначений на 28.11.2016 р. о 09 год. 00 хв. у
залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за ад-
ресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської об-
ласті, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Суддя О. М. Крутова

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Меснянкіну Надію Іванівну, відоме місце проживання:
95014, м. Сімферополь, вул. Проводніков, 12а, у су-
дове засідання по цивільний справі №521/14097/16-ц
за позовом Меснянкіна Олександра Володимировича
до Меснянкіної Надії Іванівни про розірвання шлюбу,
яке відбудеться 22.11.2016 р. о 10 год. у залі №209
за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а. У разі не-
явки, справу буде розглянуто за відсутності відпові-
дачки.

Суддя Леонов О. С.

У провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа за позовом Сердюк
Наталії Борисівни до Сердюка Віктора Леонідовича про
розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на
22 листопада 2016 року о 15 годині 40 хвилин у Шевчен-
ківському районному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 405).

Суд  викликає в судове засідання Сердюка Віктора
Леонідовича як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 24 листопада 2016 року о 08.00
годині (резервна дата 26 листопада 2016 року о 08.50 го-
дині) за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул.
Поштова, 6, як відповідача Бірців Миколу Миколайовича у
цивільній справі №326/1435/16-цр. (провадження
№2/326/539/2016) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії
- Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Бірців
Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані
дату та час, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Слободянюка Ігоря Петровича, останнє відоме
місце проживання: вул. Леніна, буд. 170, кв. 11, м. Туль-
чин, Вінницька область, як відповідача в судове засі-
дання 30.11.2016 року о 09.00 год. за адресою: вул.
Перемоги, 16, м. Тульчин, для участі у розгляді цивільної
справи за позовом Краковської Тетяни Василівни до
Слободянюка Ігоря Петровича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто за на-
явними в ній матеріалами.

Слободянюк Ігор Петрович у разі неявки з поважних
причин зобов’язаний повідомити суд про ці причини.

Суддя Штифурко Л. А.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Наливайка Сергія Васильо-
вича у справі за позовом Романенко Наталії Григо-
рівни до Наливайка Сергія Васильовича, третя особа
- Відділ державної виконавчої служби Броварського
МРУЮ, про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 22 листопада 2016
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Броварського
міськрайонного суду Київської області за адресою:
місто Бровари Київської області, вулиця Грушев-
ського, 2, каб. № 207.

Суддя Г. О. Білик

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпро-
петровської області знаходиться цивільна справа № 185/6857/16-ц
за заявою Вакулик Антоніни Василівни, заінтересовані особи: Ару-
тюнян Світлана Хамидуллівна, Приватний нотаріус Донецького
MHO Любчанська Ірина Вікторівна, про встановлення юридичного
факту укладання договору купівлі-продажу.

Заінтересовані особи: Арутюнян Світлана Хамидуллівна, При-
ватний нотаріус Донецького MHO Любчанська Ірина Вікторівна ви-
кликаються в судове засідання на 10.00 год. 19 січня 2017 року в
приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, буд. 135, кабінет № 203.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідачі вважаються
повідомленими про дату, час та місце розгляду справи. У разі не-
явки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя Л. В. Боженко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Краснянську Марину Олександрівну, яка проживає за ад-
ресою: м. Стаханів Луганської області, проспект 50 років
Жовтня, б. 3, кв. 96, як відповідачку в судове засідання по
цивільній справі за позовною заявою Романюк Валерії Гав-
рилівни, Романюка Дмитра Віталійовича, третя особа на
стороні позивачів: Служба у справах дітей Чернівецької мі-
ської ради до Краснянської Марини Олександрівни про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів, на
09.30 год. 28 листопада 2016 року за адресою: м. Чернівці,
вул. Кафедральна, 4, каб. 11.

В разі неявки в судове засідання відповідачки Краснян-
ської Марини Олександрівни, справу буде розглянуто в її
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Слободян Г. М.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк»

до Швець Івана Юрійовича про стягнення заборго-

ваності викликає відповідача Швець Івана Юрійовича

в судове засідання на 08.12.2016р. о 10.45 год. та

повідомляє, що в разі неявки справа буде розгля-

нута у його відсутність.

Суддя Т.В. Кириленко 

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання Баранову Марію Сергіївну як відповідачку по ци-
вільній справі №2/756/5556/16 (756/12315/16-ц) за позо-
вом Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву», Севастопольського регіонального управління
Державної спеціалізованої фінансової установи «Держав-
ний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
до Баранової Марії Сергіївни про стягнення коштів та до-
строкове розірвання кредитного договору.

Судове засідання відбудеться 25 листопада 2016 р.
о 14.00 годині в приміщенні Оболонського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 15. 

Суддя Д.Г. Камбулов

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлів-
ська, 2, каб. № 36, запрошує в судове засідання на 13
годину 00 хвилин 5 грудня 2016 року Цапко Наталію Ва-
леріївну - відповідачку в справі № 580/1589/16-ц за по-
зовною заявою Черненко Оксани Миколаївни, Черненка
Петра Миколайовича, третя особа - Служба у справах
дітей виконавчого комітету Лебединської міської ради
Сумської області до Цапко Наталії Валеріївни про по-
збавлення батьківських прав. У разі неявки відповідачки
без поважних причин, справа буде розглянута у її від-
сутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя В. А. Стеценко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Рогознікова
Андрія Анатолійовича (91021, м. Луганськ, вул. Тара-
сівська, б. 1) по цивільній справі №409/2148/16-ц за
позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 30.11.2016 р. (ре-
зервна дата 02.12.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Викликається Коваль Сергій Вікторович,
10.02.1991 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, проспект Науки, 21, гуртожи-
ток, у судове засідання на 13 грудня 2016 року о
10.00 годині, яке відбудеться в приміщенні Шосткин-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Шостка,
вул. Свободи, буд. 63, у цивільній справі 
№ 2/589/1250/16 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «ПриватБанк»
до Коваля Сергія Вікторовича про стягнення забор-
гованості. У разі неявки відповідача судове засідання
буде проводитись у його відсутність.

Суддя М. І. Литовка

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «ПриватБанк» до Тихонової Світлани
Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачка, місце проживання якої неві-
домо, викликається на 09.00 год. 16.12.2016 року до
суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Богунський районний суд м. Житомира викликає
як відповідачку Тростенюк Ольгу Сергіївну по справі
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Тростенюк Ольги
Сергіївни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться о 09 год. 30 хв. 23 грудня 2016 року в залі
судових засідань № 2-Б-5 (м. Житомир, м-н Собор-
ний, 1).

У разі неявки відповідачки без поважних причин,
справа буде слухатися у її відсутність.

Суддя Зосименко О. М.

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Ковальову Галину Анатоліївну (останнє відоме місце
проживання: с. Сергіївка Гадяцького району Полтавської
області), як відповідачку по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ « ПриватБанк» до Ковальової Галини Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором
б/н від 07.05.2012 року в розмірі 43 561,05 грн у судове
засідання, яке відбудеться 20 грудня 2016 року о 09 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки,
6, м. Гадяч Полтавської області. В разі неявки відпові-
дачки в судове засідання та неповідомлення про при-
чини неявки, справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Заколодяжна О. А.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Клюй Катерину
Петрівну, 01 березня 1988 року народження, останнє місце
проживання та реєстрації якої: с. Андрушки, вул. Завод-
ська, 11, Попільнянського району, Житомирської області
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Клюй Кате-
рини Петрівни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 12 годині 50 хвилин 21 грудня 2016 року в
залі суду Попільнянського районного суду в смт Попільня
по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району,
Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Є.О. Зайченко

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Алассара Мохаммеда Шабан
(27.03.1975 р.н.), зареєстрованого в м. Дунаївці, вул. Шев-
ченка, буд. 92, кв. 30, Хмельницької області як відповідача
по цивільній справі № 674/1149/16-ц пров. № 2/674/671/16
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпропетровськ до
Алассара Мохаммеда Шабан про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 22 листопада 2016 року о 08.30 год.
в залі суду за адресою: 32400, Хмельницька область, 
м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непо-
відомлення про причину неявки справа буде розглянута за
наявними матеріалами за його відсутності (заочний роз-
гляд).

Суддя В.М. Артемчук

Красноокнянським районним судом Одеської області
викликається в судове засідання на 14.00 год. 23 листо-
пада 2016 року за адресою: смт Окни, вул. Шевченка, 4,
як відповідач Мокан Павло Ігорович, місце реєстрації не-
відомо, у справі № 506/434/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Мокана Павла Ігоровича про стягнення
заборгованості.

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

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення про причини неявки
справа може бути розглянута у його відсутність.

Суддя О.Л. Чеботаренко

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб.
1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання на 06
грудня 2016 року на 15 годину 00 хвилин, Каравєлкова
Анатолія Юрійовича, зареєстрований: с. Молодове, вулиця
Лесі Українки, № 40, Саратського району, Одеської області,
як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк»
до Каравєлкова Анатолія Юрійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі
за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб.
1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання на 06
грудня 2016 року на 11 годину 00 хвилин, Приймаченка
Ігоря Миколайовича, зареєстрований: с. Плахтіївка, вулиця
Кірова, № 162, Саратського району, Одеської області, як
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк»
до Приймаченка Ігоря Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі
за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Вільнянський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 22 листопада
2016 року о 13.00 годині в приміщенні Вільнянського
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Бо-
чарова, 4, м. Вільнянськ, Запорізька область, Ленчев-
ського Юрія Вікторовича (останнє відоме місце
реєстрації: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Вільно-
андріївка, вул. Зарічна, буд. 24) як відповідача по цивіль-
ній справі № 314/4682/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ленчевського Юрія Вікторовича про
стягнення заборгованості.

Суддя Галянчук Н.М.

Вільнянський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 22 листопада
2016 року о 13.15 годині в приміщенні Вільнянського
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Бо-
чарова, 4, м. Вільнянськ, Запорізька область, Бонда-
ренка Олександра Івановича (останнє відоме місце
реєстрації: Запорізька обл., Вільнянський р-н, сел.
Кам’яний, вул. Центральна, буд. 9а, кв. 21) як відповідача
по цивільній справі № 314/4682/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Бондаренка Олександра Івановича про
стягнення заборгованості.

Суддя Галянчук Н.М.
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ПОГОда На заВТра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -7  -12         0    -5
Житомирська -8  -13         0    -5
Чернігівська -7  -12         0    -5
Сумська -7  -12         0    -5
Закарпатська -6  -11      +1    -4
Рівненська -6  -11         0    -5
Львівська -5  -10      +2    -3
Івано-Франківська -10  -15         0    -5
Волинська -5  -10      +2    -3
Хмельницька -7  -12         0    -5
Чернівецька -10  -15         0    -5
Тернопільська -7  -12         0    -5
Вінницька -8  -13         0    -5

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

Працює клуб,
відродиться й завод

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙНИЙ ОПТИМІЗМ. У селищі Миколаївка Білопільсько-
го району на Сумщині урочисто відзначили 130-річчя відкриття
клубу місцевого цукрового заводу, який заснував у другій по-
ловині позаминулого століття відомий цукрозаводчик і меценат
Іван Харитоненко. 

На святкування зібралися не тільки місцеві жителі, а й чис-
ленні гості, які  розділили ювілейну радість разом із земляками
видатного поета-лірика Олександра Олеся. Адже на початку
минулого століття тоді ще  юний Олександр Кандиба брав ак-
тивну участь у роботі тамтешнього  театрального колективу, що
діяв на базі новозбудованого клубу, який, до речі, нині вважа-
ється найстарішою будівлею селища.

Як наголосив селищний голова Іван Ігнатьєв, нині, попри скрутні
часи, місцева влада знаходить кошти для підтримки насамперед
закладів культури, як свого часу це успішно робили Іван Харито-
ненко та інші відомі меценати краю. Нещодавно в клубі зроблено
капітальний ремонт, завдяки чому з’явилася можливість відродити
театральну студію, яка успішно діяла і в 1960—1970-х роках.

І хоч завод тимчасово не працює, у підприємства є перспек-
тиви. Завдяки інвестиціям наступного року в Білопільському та
прилеглих районах планують посіяти кілька тисяч гектарів цук-
рових буряків, щоб запустити цукрове виробництво.

Нещодавно на базі Миколаївки створено одну з найпотужні-
ших об’єднаних територіальних громад, до якої ввійшли 39 на-
селених пунктів, де живуть майже 10,5 тисячі селян. Передба-
чають, що завдяки збільшенню об’єднаного бюджету та дер-
жавній допомозі вдасться розв’язати деякі гострі соціально-еко-
номічні проблеми місцевої території.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання Машкову Ірину Іванівну як відповідачку в цивільній
справі № 328/2991/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Машкової Ірини Іванівни про стягнення
заборгованості за договором кредиту. Судове засідання відбу-
деться 18 листопада 2016 року о 13.00 годині (резервна дата 23
листопада 2016 року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

ОГОлОшеННя
Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Новим
кроком у взаємодії між Вінни-
цею і польським містом Кель-
це стало укладення двосто-
ронньої угоди  про співпрацю
між двома вищими навчаль-
ними закладами міст-побрати-
мів. «Це дуже важлива угода,

адже у нас почнеться спільна
історія. В подальшому зможе-
мо співпрацювати на постійній
основі та обмінюватися досві-
дом», — сказав днями під час
підписання договору про спів-
працю у Вінниці проректор Ви-
щої школи економіки, права
та медичних наук міста Кель-
це Кшиштоф Ваторек.  А його
колега ректор Вінницького

кооперативного інституту до-
ктор економічних наук Анато-
лій Драбовський зазначив:
«Цим демонструємо, що наш
заклад спрямований на між-
народну співпрацю та євроін-
теграцію. Угода передбачає
багатосторонню співпрацю
між вишами, та найважливіше
для нашої сторони — суміс-
ність програм підготовки бака-

лаврів та магістрів за подвій-
ними дипломами».

Знаковою подією в освіті
краю та кроком назустріч інтег-
рації в європейський освітній
простір, що дає змогу студен-
там після  здобуття професії бу-
ти конкурентними на ринку
праці, назвав укладення угоди
заступник голови облдержадмі-
ністрації Ігор Івасюк.

Вінницькі й польські студенти разом
писатимуть історію

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Участь одного з лідерів
української команди

Євгена Коноплянки у від-
бірному матчі з Фінлянді-
єю  ще за день до гри була
під питанням. Однак це
був останній офіційний
матч року, тому лікарі зро-
били все можливе, щоб
вінгер зіграв в Одесі. Саме
активність півзахисника на
своєму фланзі стала одним
із козирів Андрія Шевчен-
ка, а сам Євген результа-
тивний пас на Кравця на-
звав цукерочкою. Шкода,
що більше солодощів су-
ботнього вечора ми не по-
бачили.

Отож національна збірна
команда України з міні-
мальним рахунком обігра-
ла команду Фінляндії у
кваліфікаційному матчі
чемпіонату світу 2018 року
в Одесі й, здобувши вісім
очок у чотирьох матчах,
зимуватиме на другому
місці турнірної таблиці. 

Головний тренер націо-
нальної збірної команди
України Андрій Шевченко
мінімальною перемогою
синьо-жовтих над коман-
дою Фінляндії задоволе-
ний: його підопічні були
ближчими до того, щоб
збільшити рахунок, аніж
Фінляндія до того, аби його
зрівняти.

В експрес-аналізі гри на-
ставник збірної відзначив
сильний перший тайм та
хороший контроль м’яча
українцями. А ось у таймі
другому, на його думку, да-
лася взнаки втома: і «Шах-
тар», і «Динамо», і «Зоря»,
які делегують до націо-
нальної команди більшість
гравців, борються на кілька
боків.

«Розумію, наскільки всім
важко, та хлопці показали
гідний футбол і порадува-
ли усіх. Коли треба було
вистояти, вони це зробили,
— наголосив головний тре-
нер. — Це дуже важлива
перемога для нас. Ми зро-
били крок у майбутнє, і нам
вкрай необхідно було добре
закінчити цей рік. Команда
проявила холоднокров-

ність, продемонструвавши
вольові якості», — підсу-
мував він.

Помилки в захисті після
перерви також пов’язані з
тим, що гравці, які повинні
були застосовувати висо-
кий пресинг проти супер-
ників, залишали для них
вільні зони у контргрі. Як-
що додати втому — вийш-
ли не досить переконливі
другі 45 хвилин гри: «Хочу,
щоб команда контролюва-
ла гру. Коли футболісти
втомлюються, не завжди
виходить те, що плануєш.
Були помилки в захисті.
Потрібно подивитися, хто
де не встигав перекривати
зони». 

Однак, за словами кер-
манича збірної, слід відда-
ти належне й фінській
збірній: «Команда супер-
ників перебудувалася, ви-
пустила на поле другого —
вищого нападника. Довгі
передачі на цього форвар-
да, підбори у близькості від
нашого штрафного і скид-
ки м’ячів на фланг — ось за
рахунок чого вони будува-
ли гру і загрожували на-
шим воротам».

Очевидно,  фіни також
проаналізують суботню гру
і матч у відповідь не буде

легким. До нього фінську
збірну, ймовірно, готувати-
ме новий наставник, отже
змінитися може багато що.

Утім, наступна товари-
ська гра, яка відбудеться
сьогодні, 15 листопада, в
Харкові  й міжсезоння для
того й існують, щоб аналі-
зувати, що вдалося, і пра-
цювати на перспективу. 

Тренерський штаб хоче
подивитися у роботі макси-
мальну кількість гравців. У
товариському матчі проти
збірної Сербії змога вийти
на поле буде в тих, хто не
потрапляв у склад націо-
нальної команди в офіцій-
них поєдинках. У поточно-
му відбірному циклі ігрової
практики не було або вона-
була мінімальною у воро-
тарів Дениса Бойка і Олек-
сія Шевченка, захисників
Сергія Кривцова й Артема
Федецького, півзахисників
Сергія Сидорчука, Євгена
Шахова, Максима Мали-
шева, Олександра Кара-
ваєва, Івана Петряка й Вік-
тора Циганкова, а також
форвардів Романа Зозулі
та Артема Бєсєдіна. 

А загалом головний тре-
нер національної збірної
сподівається мати більше
часу для роботи з коман-

дою. Тому заявив, що хоче
провести збір національної
команди взимку та кілька
товариських матчів. За-
значимо, що перший офі-
ційний матч у 2017 році ук-
раїнська команда зіграє 24
березня. У межах кваліфі-
кації до ЧС-2018 жовто-
сині зустрінуться з ліде-
ром групи І Хорватією.
Цей матч стане перевір-
кою для нашої команди.  За
клітчастих не зіграє основ-
ний лівий вінгер Іван Пе-
ришич, якого видалили в
матчі з ісландцями. Споді-
ваємося,  у нашого лівого
на той час назбирається
ще солодощів.

Цукерочка від вінгера
ФУТБОЛЬНЕ ЗАЗИМ’Я. Весняну частину відбірного турніру
наша збірна розпочне грою з лідером групи Хорватією 

ТАБЛО «УК»
Чемпіонат світу-2018, 

відбірний турнір
Група I 
Україна — Фінляндія — 1:0
Гол: Кравець (25)
Туреччина — Косово — 2:0 
Голи: Йилмаз (51), Шен (55)
Хорватія — Ісландія — 2:0 
Голи: Брозович (15, 90)

� � � � � � � І� В Н П М � О
Хорватія � � 4 3 1 0 10—1 10 
УКРАЇНА � � 4 2 2 0 7—3  8 
Ісландія � � � 4 2 1 1 6—5  7 
Туреччина � 4 1 2 1 5—5  5 
Фінляндія � 4 0 1 3 3—6  1 
Косово � � � 4 0 1 3 1—12 1

Коноплянка і Кравець підсолодили турнірну таблицю
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