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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 листопада 2016 року
USD 2634.5680   EUR 2819.5147      RUB 4.0817     /    AU 323841.10      AG 4465.59      PT 245805.19     PD 186527.41

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА П’ЯТНИЦЯ, 18 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ №217 (5837)
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ДОКУМЕНТИ

Наказ Фонду державного майна України «Зміни 
до Методики оцінки активів суб’єктів природних
монополій, суб’єктів господарювання на суміжних
ринках у сфері комбінованого виробництва електричної
та теплової енергії»

ЦИФРА ДНЯ

Пенсійний вік
підвищувати не можна 

ПОЗИЦІЯ. Пенсійна реформа — це не підвищення пенсійного
віку, а структурні зміни принципу пенсійного страхування, посту-
повий перехід від збанкрутілої солідарної системи до трирівневої
моделі (солідарна, накопичувальна, недержавна) пенсійного стра-
хування. Таку мету системних перетворень у контексті зниження
пенсійного віку в сусідній Польщі озвучив  віце-прем’єр-міністр Па-
вло Розенко. «Польща знизила пенсійний вік. Це ще один аргумент
на користь недоцільності його підвищення в Україні. Підвищення
пенсійного віку в нинішній ситуації — абсолютно необґрунтована
ідея ні з фінансової, ні з політичної точок зору. Я постійно говорю
про це і нашим «ліберальним популістам», і експертам МВФ, які
пропонують вдатися до такого кроку», — цитує слова урядовця йо-
го прес-служба. За нинішніх умов тотальної бідності та низької три-
валості життя підвищувати пенсійний вік неможливо. «Зокрема
через те, що завжди знайдуться політичні сили, які виставлять «на
щит» ідею зменшення пенсійного віку і після перемоги на виборах
таки зроблять це», — резюмував Павло Розенко.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Маємо сприймати

реальний стан справ 
в охороні здоров’я 

як виклик, на який
повинні дати

ефективну і адекватну
відповідь. Уряд готовий

до ухвалення
відповідних рішень». 

Прем’єр-міністр про підготовку пропозицій 
з упровадження реформи охорони здоров’я

19 млн доларів
надали уряд Великої Британії та USAID 

на реалізацію в Україні п’ятирічного
масштабного проекту електронного

держуправління
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РЕФОРМИ

Критичне ставлення українців до 
корупції, яке виявило цьогорічне
дослідження Transparency International
Україна, зумовлене зростанням уваги
суспільства до цього ганебного явища

Паркування: 
забув про совість —
битимуть гривнею

АКТУАЛЬНО. Кабмін ухвалив та подав до ВР проект закону 
про підвищення штрафів для власників авто, які незаконно
займатимуть паркомісця для інвалідів
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Про землевласників та землепривласників
ЗА ЛИСТОМ ЧИТАЧА. У Доманівському районі на Миколаївщині вже два роки триває земельний
конфлікт, типовий для сільської місцевості. Чи можна його врегулювати?

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Незаконне захоплення чужої
землі, нехтування правами

власників, виникнення господа-
рів-двійників та поява липових

документів — явища в земель-
них відносинах не нові. Але нині
вони набули масового характеру
і отримали сучасну назву — зе-
мельне рейдерство. Фактів лише
в Миколаївській області безліч.
Не цураються використовувати

чужу землю як свою ні високопо-
садовці, ні місцеві князьки, що
відчувають безмежну владу на
підпорядкованій території. Ново-
явлені «маркізи карабаси», не со-
ромлячись, творять беззаконня і
не бояться покарання. 

Нещодавно по допомогу в
розв’язанні таких проблем до
корпункту «Урядового кур’єра»
в Миколаївській області звер-
нулися фермери із села Зеле-
ний Яр Доманівського району.
Історія бере початок у 1993 році.

Тоді сесія Зеленоярської сіль-
ської ради Доманівського райо-
ну розглянула заяви громадян
про відведення їм земель
запасу для селянського
(фермерського) господар-
ства. 5
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 786
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕрДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2016 р. № 786

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1092
«Про виконання резолюцій ради Безпеки ООН щодо Ісламської республіки
Іран» (Офіційний  вісник України, 2007 р., № 68, ст. 2605).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 784 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р.
№ 1092» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2273).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 289
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2007 р. № 1092» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 908).

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 799
Київ

Про затвердження Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Радою Міністрів Боснії 

і Герцеговини про співробітництво в боротьбі
зі злочинністю

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та радою Міністрів

Боснії і Герцеговини про співробітництво в боротьбі зі злочинністю, вчинену
18 грудня 2015 р. у м. Києві та 29 лютого 2016 р. у м. Сараєві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 804
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності з поводження 
з небезпечними відходами, що підлягає  

ліцензуванню, та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) Міністерством екології 
та природних ресурсів

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провад-
ження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами,
що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення пла-
нових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та
природних ресурсів, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕрДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 листопада 2016 р. № 804

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської  

діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає  
ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології 
та природних ресурсів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-
подарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підля-
гає ліцензуванню, включеними до розділу А Жовтого переліку відходів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р.
№ 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жов-
того та Зеленого переліків відходів»  (Офіційний вісник України, 2000 р.,
№ 29, ст. 1217), є:

вид операцій з поводження з небезпечними відходами та кількість видів
небезпечних відходів, щодо яких здійснюються такі операції;

наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання від-
носяться до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього та не-
значного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться
суб’єкти, які:

здійснюють операції з утилізації та/або знешкодження дев’яти та більше
видів небезпечних відходів;

протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як
за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) до-
пустили порушення вимог ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться
суб’єкти, які:

здійснюють операції з утилізації та/або знешкодження восьми та менше
видів небезпечних відходів;

здійснюють операції з поводження з небезпечними відходами (крім опе-
рацій з утилізації та/або знешкодження небезпечних відходів) щодо 15 та
більше видів небезпечних відходів;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш
як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)
допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відно-
сяться суб’єкти, які:

здійснюють операції з поводження з небезпечними відходами (крім опе-
рацій з утилізації та/або знешкодження небезпечних відходів) щодо 14 та
менше видів небезпечних відходів;

протягом останніх п’яти років, що передують плановому, але не менш
як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)
не допустили порушень вимог ліцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з поводження з небезпечними відходами;

не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступе-
нем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єк-
тів господарювання з  поводження з небезпечними відходами здійсню-
ються Мінприроди з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до

двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш ви-
сокого ступеня ризику з числа тих, до яких він може належати.

У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але
не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю)
не виявлено фактів порушення вимог ліцензійних умов провадження гос-
подарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, наступний
плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта гос-
подарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений
для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 743
Київ

Про внесення змін у додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2015 р. № 271
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12

травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 — 2017 роках» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, 
ст. 1149; 2016 р., № 71, ст. 2391), виключивши у розділі «Сільськогоспо-
дарська галузь» у підрозділі «Мінагрополітики Група В» такі позиції:

«00487522 Державне підприємство «Навчально-дослідне 
господарство «Докучаєвське» Харківського 
національного аграрного університету 
імені В. В. Докучаєва»**»;  

«00482714 Державне підприємство «Скрипаївське 
навчально-дослідне лісове господарство 
Харківського національного аграрного університету
імені В. В. Докучаєва»**».  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
рОЗПОрЯДЖЕННЯ

від 2 листопада 2016 р. № 793-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству молоді та спорту на 2016 рік у загальному фонді державного
бюджету, перерозподіл видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3401320 «Підго-
товка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких
Олімпійських, Всесвітніх та європейських іграх» на суму 99 183,1 тис. гри-
вень;

збільшення обсягу видатків споживання на суму 21 453 тис. гривень та
видатків розвитку на суму 1 732,5 тис. гривень за програмою 3401220 «роз-
виток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту»;

збільшення обсягу видатків споживання на суму 45,7 тис. гривень за
програмою 3401060 «Методичне забезпечення у сфері спорту»;

збільшення обсягу видатків споживання на суму 75 951,9 тис. гривень
за програмою 3401120 «Підготовка і участь національних збірних команд
в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх».

2. Забезпечити:
Міністерству молоді та спорту — погодження перерозподілу видатків,

передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної
ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження від-
повідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
рОЗПОрЯДЖЕННЯ

від 2 листопада 2016 р. № 796-р
Київ

Про передачу будівель у м. Києві
Передати будівлі (інвентарні номери 10310001, 10310002) по вул. Олеся

Гончара, 55, та будівлю (інвентарний номер 10310023) по вул. Круглоуні-
верситетській, 20/1, у м. Києві Державної служби з надзвичайних ситуацій
управлінню забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного за-
хисту Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
рОЗПОрЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2016 р. № 811-р
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України

від 14 серпня 2013 р. № 598
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів

України від 14 серпня 2013 р. № 598 «Про реорганізацію державного під-
приємства Науково-дослідний і проектний інститут «Союз».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНи
рОЗПОрЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2016 р. № 834-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Державному управлінню справами 

на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Державному управлінню справами на 2016 рік у загальному фонді держав-
ного бюджету, перерозподіл видатків споживання в сумі 772,5 тис. гривень
шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами:
0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне,

матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Ад-
міністрації Президента України» на 280 тис. гривень (з них на оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв — 11 тис. гривень); 

0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закла-
дів оздоровлення» на  141 тис. гривень (оплата комунальних послуг та
енергоносіїв);

0301460 «Виплата Державних премій України» на 351,5 тис. гривень;
2) збільшення їх обсягу за програмами:
0301130 «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних праців-

ників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних
і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої
політики» на 351,5 тис. гривень;

0301140 «Збереження природно-заповідного фонду в національних при-
родних парках та заповідниках» на 141 тис. гривень (оплата комунальних
послуг та енергоносіїв);

0304010 «Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (кон-
фліктів)» на 280 тис. гривень (з них на оплату комунальних послуг та енер-
гоносіїв — 30 тис. гривень).

2. Міністерству фінансів внести зміни до розпису державного бюджету
після погодження Державним управлінням справами перерозподілу видат-
ків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної
ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Суворовський районний суд міста Одеси викликає в якості відповідача Чістякову
Тетяну Анатоліївну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Затонського, 24,
корп. 1, кв.9, у судове засідання, що відбудеться 22 листопада 2016 року о 10-30 годині
в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань №15, у якому буде слухатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку
«Приватбанк» до Чістякової Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості. До за-
значеного часу відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову та
відповідні докази. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних на те при-
чин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Суворовський районний суд міста Одеси викликає в якості відповідача Субботу Ва-
лерія Йосиповича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Жоліо-Кюрі, 32, у
судове засідання, що відбудеться 22 листопада 2016 року о 10-30 годині в приміщенні
Суворовського районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань №15, у якому буде слухатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
банк» до Субботи Валерія Йосиповича про стягнення заборгованості. До зазначеного
часу відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову та відповідні
докази. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних на те причин справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє про те, що слухання
справи № 686/19744/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Куче-
ренка В. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором від-
будеться 22 листопада 2016 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні
Хмельницького міськрайонного суду по вул. Кам’янецька 117, каб. 1.

Явка Кучеренка Віктора Васильовича в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя О. Л. Заворотна

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Абраменко Любов Іванівну, яка зареєс-
трована за адресою: вул. Ленінградська, буд. 7а, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у судове засідання по
цивільній справі № 2/323/986/2016, 323/3382/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії – Донецьке управління AT «Ощадбанк» до Абраменко Любові Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 25.11.2016 року
у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді Фісун Н. В.

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

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Бабій Ірини Валеріївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Бабій Ірина Валеріївна, останнє відоме місце реєстрації та мешкання якої: вулиця Сєдова, будинок 123/25
в місті Маріуполі Донецької області, викликається для участі у розгляді вищевказаної цивільної справи по суті на 21 лис-
топада 2016 року об 11.00 годині та 24 листопада 2016 року о 09.30 годині, кабінет № 218.

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

сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.
Суддя Мельник І. Г.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/1599/16-ц за
позовом ПАТ «Експрес-Банк» до Сердю-
ченка Володимира Васильовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться
02.12.2016 року о 13-30 год. (резервна
дата на 16.12.2016 року о 13-30 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Сердюченко
Володимир Васильович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Лутугинський
район, с. Врубівський, вул. Червоних Пар-
тизан, буд. 18. У випадку неявки відпові-
дача справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Оріхівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Поярка Віталія Андрійовича,
26.10.1987 року народження, який проживає
за адресою: вул. Волгоградська, с. Лисиче,
Донецька область, 87370, у судове засідання
по цивільній справі №323/3524/16-ц
(2/323/1043/16) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Поярка Віталія Андрійовича
про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться о 08-30 го-
дині 12 грудня 2016 року у приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Травнева, 23, під головуванням судді
Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет
№12.

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

Кіровським районним судом м. Кіровограда
розглядається цивільна справа № 404/8909/15-ц
за позовом Вірієнка Ігоря Станіславовича до
Шабанової Марії Миколаївни, Вірієнко Вален-
тини Володимирівни, Коломієць Ірини Васи-
лівни, Пузанова Григорія Миколайовича та
Савельєва Вадима Юрійовича про визнання
частково недійсними договорів купівлі-про-
дажу, визнання права спільної сумісної влас-
ності та поділ майна.

Відповідач Пузанов Григорій Миколайович,
останнє відоме місце проживання: 83000, 
м. Донецьк, вулиця Гурова, будинок № 7, квар-
тира 35, викликається на 24 листопада 2016
року о 14:00 год. до суду (25013, м. Кропив-
ницький, вул. Габдрахманова, 7 кабінет № 19,
суддя Галаган О. В.) для участі у розгляді
справи. Відповідачу пропонується надати пись-
мові пояснення, можливі заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неявки Пузанова Григорія Мико-
лайовича та неповідомлення суду про причини
неявки справу буде розглянуто у його відсут-
ність за наявними матеріалами.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Злобіної Катерини Сергіївни
до Злобіна Романа Юрійовича, третя особа: Служба у справах дітей Центральної рай-
онної адміністрації Маріупольської міської ради Донецької області про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд за кордон та в’їзд на неконтрольовану територію Донецької
області неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач Злобін Р. Ю. викликається до каб. №6 суду на 06 грудня 2016 року на
09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.
Оголошення 

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «ВіЕйБі Банк»  
організатором торгів ТОВ «ІТ-Контракт» 

Номер лота: №№ Q3923078547b760, Q3923078547b761, Q3923078547b762, 
Q3923078547b763, Q3923078547b764, Q3923078547b765, 
Q3923078547b766, Q3923078547b767, Q3923078547b768, 
Q3923078547b769 

Коротка назва лота/номер кредитного договору: Кредитні договори: №№  696, 4/В, КФ 237-07/С, 107/07, 108/07, 
611/08ф-8, 537/07, 427/07ф, 428/07ф, 515, 89/05ф, 12/06ф, 
34/06ф, 294/06ф, 417/08/03 

Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 19.12.2016 
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/ 

 

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк
розвитку» до Шаповалової Елли Валентинівни, Ка-
линиченка Максима Петровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідачі по
справі Шаповалова Елла Валентинівна (зареєстро-
вана за адресою: 83102, м. Донецьк, пр. Ленінський,
3/38), Калиниченко Максим Петрович (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Седово, вул.
Кірова, 69) викликаються на 26 грудня 2016 року на
10.20 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя С. С. Бабенко

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Маркова Олексія Миколайовича,
02.05.1971 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, буд. 105, кв. 33), як відповідача по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акцент-банк» до Маркова Олексія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 05.12.2016 року о 15.30
год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул.
Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ю. В. Рибалка

У провадженні Сихівського районного суду м.
Львова знаходиться цивільна справа № 464/6718/16-ц
за позовом публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Купецького Мак-
сима Ігоровича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача по справі Купецького
Максима Ігоровича, 29.05.1980 р.н., що судове засі-
дання по справі відбудеться 02 грудня 2016 року о
14:00 год.

Зобов’язуємо Вас з’явитися у дане судове засі-
дання за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4
поверх, 413 кабінет. При собі мати документ, що за-
свідчує Вашу особу.

Попереджаємо, що у разі Вашої неявки в судове
засідання справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі
матеріалів та доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Дулебко Н. І.

Українська універсальна біржа
09 грудня 2016 року об 11.00 год. 
в торгово-операційній залі УУБ:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60
проводить спеціалізований аукціон з продажу 

необробленої деревини заготівлі І кварталу 2017 року 
лісовими господарствами 

Для прийняття участі в спеціалізованому аукціоні
учасники подають заявку на участь в аукціоні, встанов-
лений пакет документів, вносять гарантійний внесок у
розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості
лотів на рахунок Української універсальної біржі, за один
робочий день до початку аукціону, а саме – до 17 год.
30 хв. 07.12.2016 р. 

Ознайомитись з обсягами запропонованої для про-
дажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні
характеристики, кількість та розміри лотів, початковий
рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки товарної
продукції можна на сайті УУБ – www.uub.com.ua, або на-
діславши листа-заявку на e-mail: lis@uub.com.ua, а
також безпосередньо на Українській універсальній біржі
(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, к. 413).

Прийом заявок на участь в аукціоні та документів, що
додаються до заяви, проводиться за адресою: м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 55, к. 413 (приміщення Київської
торгово-промислової палати) та закінчується за один ро-
бочий день до початку аукціону, а саме 07.12.2016 р. о
17.30 год. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні
можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельниць-
кого, 55, к. 413, та за телефонами: (044) 209-23-63, та з
офіційного веб-сайту УУБ - www.uub.com.ua.

Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 8.30
до 17.30.

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно
викликає в судове засідання як відповідача Воронюк
Олену Петрівну в судове засідання за позовом Во-
ронюк Галини Андріївни до Воронюк Олени Пет-
рівни, яка діє в своїх інтересах та інтересах
неповнолітньої дитини – Кравцової Віталії Андріївни,
Кравцова Андрія Сергійовича, третьої особи: Служби
у справах дітей адміністрації Заводського району
Миколаївської міської ради про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим
приміщенням.

На 25.11.2016 р. о 09.30 год. в каб. 17 Заводського
районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі її неявки позов може бути розглянуто за її
відсутності.

Суддя С. В. Щербина

В провадженні Старобільського районного суду Лу-
ганської області перебуває цивільна справа за позовом
ПАТ «Альфа Банк» до Філенка Едуарда Вікторовича про
стягнення заборгованості. 

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Філенка Едуарда Вікторовича  в судове засідання
23 листопада 2016 року о 08-00 для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Філенка Еду-
арда Вікторовича  про стягнення заборгованості, яке від-
будеться за адресою Старобільського районного суду
Луганської області.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідом-
лення суду про причини неявки позов буде розглянутий
за його відсутністю за наявними в матеріалах справи до-
казами.

Суддя Олійник С. В.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє,
що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі
судових засідань №32, 28.11.2016 року об 11:30 годині,
відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному
провадженні № 12012010060000080 по обвинуваченню
Лещинського Антона Валерійовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК Ук-
раїни.

В підготовче судове засідання викликається обвинува-
чений Лещинський Антон Валерійович, який зареєстрова-
ний та проживає за адресою: вул. Моріса Тореза, 6, кв. 69,
м. Самара, Російська Федерація.

Явка обвинуваченого Лещинського Антона Валерійо-
вича в зазначене судове засідання є обов’язковою. В разі
неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі 
головуючого Старинщук О. В., судді Жмудя О. О., судді Ка-
леняка Р. А. 

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Гаманова Сергія Анатолійовича про стягнення
заборгованості. Відповідач викликається на 25 листопада 2016 року о 13.30 годині до суду,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ткачова С.М.

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

21.11.2016 р. на 16-00 (резервне судове засідання 28.11.2016 р. на 10-00)
Кувічинська Світлана Анатоліївна

Суддя Тарасов Д. С.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним

чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 11.11.2016 року роз-
глянуто цивільну справу № 409/2181/16-ц за
позовною заявою Волотковської Олександри
Євгеніївни до Волотковського Володимира
Анатолійовича про розірвання шлюбу та вине-
сено заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 54СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 23 листопада 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 
5 510,000 т, ресурс листопада-грудня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:
Позиція № 1: 28 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 120 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за
1 тонну –  15 631,14 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (від-
повідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Ба-
зилівщина): Позиція № 2: 50 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2000 т, транспортування автотранспорт/залізницею.
Стартова ціна за 1 тонну –  15 599,92 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-по-
бутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки
газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 50 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2000 т, транс-
портування автотранспорт/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 15 634,63 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (від-
повідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН):
Позиція № 4: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 240 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1
тонну –  15 556,27 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання
марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання»: Позиція № 5: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 150 т, транспортування залізницею. Стартова ціна за 1
тонну –  15 599,55 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 24.11.2016 р.- 07.12.2016 р. За результатами аукціону пе-
реможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється
у листопаді-грудні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по
наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі
5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні;
2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що по-
свідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 22.11.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ
«Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг
та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапле-
ного газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська
енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77, е-mail:
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та
вихідних днів.

Городищенський районний суд Черкаської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 24 лис-
топада 2016 року о 10.30 годині в приміщенні Горо-
дищенського районного суду Черкаської області за
адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. 1
Травня, 9, Машкала Івана Петровича (останнє відоме
місце реєстрації - Черкаська обл., Городищенський
р-н, с. Ксаверово, вул. Центральна, буд. 1) в якості
відповідача по цивільній справі № 691/975/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Машкала Івана Пет-
ровича про стягнення заборгованості.

Суддя Л. В. Подорога

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/7139/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Зайцева Л. П. про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 08.12.2016 року о 08.20
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Зайцева Леоніда Петровича як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в су-

дове засідання справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє зацікавлену особу Петрову Олену Олексан-
дрівну, останнє відоме місце реєстрації: пр-т О. Поля,
42, кв. 269, м. Дніпро, що цивільну справу за апеля-
ційною скаргою Головного територіального управ-
ління юстиції у Дніпропетровській області з питань
державної виконавчої служби на ухвалу Дніпропет-
ровського районного суду Дніпропетровської об-
ласті від 08 липня 2016 року у справі за скаргою
Линника Андрія Олексійовича, заінтересовані особи:
заступник начальника Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області з пи-
тань державної виконавчої служби, начальник уп-
равління ДВС Головного територіального управління
юстиції в Дніпропетровській області П’ятницький Ан-
дрій Васильович, виконувач обов’язків начальника
ВДВС Дніпропетровського районного управління юс-
тиції Кущенко Юлія Валентинівна, Петрова Олена
Олександрівна на постанову начальника управління
ДВС Головного територіального управління юстиції
у Дніпропетровській області П’ятницького Андрія Ва-
сильовича № 2/10/1/2016 від 06 січня 2016 року, від-
кладено у апеляційному суді Дніпропетровської
області / м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13/ на
09 год. 40 хв. 23 листопада 2016 року.

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

Суддя Н. Г. Глущенко

Хмельницький міськрайонний суд пові-

домляє, що слухання справи № 686/17037/16-ц

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Добро-

ловського В. В. про стягнення заборгованості

за кредитним договором відбудеться 22 лис-

топада 2016 року о 09 год. 15 хв. в примі-

щенні Хмельницького міськрайонного суду

по вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Доброловського Володимира Воло-

димировича в судове засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Суркової
Ірини Дмитрівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Суркова Ірина Дмитрівна ви-
кликається до каб. № 18 суду на 22 листо-
пада 2016 року на 10 годину 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача, справа буде розглянута за
її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області 
(м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48а, Хмельницької області) ви-
кликає на 08 годину 00 хвилин 25 листопада 2016 року, ре-
зервна дата на 08 годину 00 хвилин 07 грудня 2016 року, як
відповідача Пархомчука Олександра Ростиславовича,
24.03.1974 року народження, по цивільній справі 
№ 682/2092/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пар-
хомчука Олександра Ростиславовича про стягнення забор-
гованості.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача
справа буде розглядатися за його відсутності на підставі зіб-
раних по справі доказів. При публікації оголошення про ви-
клик до суду відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи.

Суддя Мацюк Ю. І.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання у справі за позовом Бондаренка Віктора
Олександровича до Бондаренка Віктора Сергійовича, за
участі третіх осіб Печерської районної у м. Києві державної
адміністрації, Державного підприємства «Управління жит-
ловими будинками» Управління справами Апарату Верхов-
ної Ради України про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, яке призна-
чено на 22.11.2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ
- 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12 (головуючий
суддя Цокол Л. І.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Бондаренка
Віктора Олександровича, який проживає за адресою: вул.
П. Мирного, 27, кв. 22, м. Київ, 01011, справа буде розгля-
нута за його відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.
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оголошення

Зміни до Правил (договірних умов), що є частиною 
договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних
умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк»
з клієнтами, наступних змін:

Внести наступні зміни до Правил (договірних умов), що є частиною
договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами  (надалі – Пра-
вила), а саме:

І. ДО ПРАВИЛ  (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІ-
ЗИЧНИХ ОСІБ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос Ук-
раїни», №68 (4808) від  01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та
доповненнями:

1. Викласти пункт  2.9.2.5 Правил в наступній редакції:
«Банк має право зменшити розмір процентної ставки. Банк повідом-

ляє Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень на інфор-
маційних стендах у приміщені Банку та/або направлення Вкладнику
інформаційного повідомлення, що направляється через операторів мо-
більного зв’язку, мессенджери або іншими каналами, визначеними Бан-
ком, та/або на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com та/або іншим
способом не пізніше, ніж за один місяць до дати дії нового розміру про-
центної ставки. При цьому конкретна дата початку дії нового розміру
процентної ставки буде вказана у відповідному повідомленні.

Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-
ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

ІІ. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА
В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК»,  опублікованих в га-
зеті «Урядовий кур’єр» №59 від 01.04.2011 р. з усіма наступними змі-
нами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» на-
ступним терміном:

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються
Клієнту через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень,
системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими ка-
налами, визначеними Банком». 

2. За текстом Правил термін «SMS-повідомлення» замінити на термін
«інформаційне повідомлення» у відповідних числах і відмінках та відпо-
відно до контексту.

3. Пункт 5.12 Правил доповнити абзацом 7 у наступній редакції:
«Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-

ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

ІІI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІСІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛА-
ТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в
газеті «Урядовий кур’єр» №133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змі-
нами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» на-
ступним терміном:

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються
Клієнту через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень,
системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими ка-
налами, визначеними Банком». 

2. За текстом Правил термін «SMS-повідомлення» замінити на термін
«інформаційне повідомлення» у відповідних числах і відмінках та відпо-
відно до контексту.

3. Розділ 4 Правил доповнити пунктом 4.10 у наступній редакції:
«Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-

ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

IV. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ-
ВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІД-
КРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих в газеті «Голос
України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступними змінами та
доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» на-
ступним терміном:

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються
Позичальнику через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-пові-
домлень, системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або
іншими каналами, визначеними Банком». 

2. За текстом Правил термін «SMS-повідомлення» замінити на термін
«інформаційне повідомлення» у відповідних числах і відмінках та відпо-
відно до контексту.

3. Пункт 4 Розділу I Правил доповнити пунктом 4.5 у наступній редак-
ції:

«Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-
ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

V. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯ-
ТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ   – КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опуб-
лікованих в газеті «Голос України», № 99 (4849), 02.06.2010 р., з усіма
наступними змінами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» на-
ступним терміном:

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються
Клієнту через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень,
системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими ка-
налами, визначеними Банком». 

2. За текстом Правил термін «SMS-повідомлення» замінити на термін
«інформаційне повідомлення» у відповідних числах і відмінках та відпо-
відно до контексту.

3. Пункт 9.1 Правил доповнити абзацом 12 у наступній редакції:
«Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-

ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

VI. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ
І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НА-
ЦІОНАЛЬНІЙ І ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ В АТ «УКРСИББАНК», опублі-
кованих в газеті «Урядовий кур’єр» №65 від 09.04.2011 р. з усіма
наступними змінами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» на-
ступним терміном:

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються
Клієнту через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень,
системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими ка-
налами, визначеними Банком». 

2. За текстом Правил термін «SMS-повідомлення» замінити на термін
«інформаційне повідомлення» у відповідних числах і відмінках та відпо-
відно до контексту.

3. Пункт 12.1 Правил доповнити абзацом 8 у наступній редакції:
«Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-

ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

VII. ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКС-
НОГО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВ-
СЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК»,
опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4164) від 14.09.2007 р.,
з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Доповнити Розділ «Терміни, що використовуються в Правилах» на-
ступним терміном:

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються
Клієнту через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень,
системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими ка-
налами, визначеними Банком». 

2. За текстом Правил термін «SMS-повідомлення» замінити на термін
«інформаційне повідомлення» у відповідних числах і відмінках та відпо-
відно до контексту.

3. Викласти п. 3.4.1 Правил в наступній редакції:
«3.4.1. Безкоштовна послуга MasterCard Консьєрж від компанії Mas-

terCard автоматично надається для Держателів карток:
– MasterCard Platinum, випущених у рамках Тарифних планів «All In-

clusive De Luxe» та «Platinum» – підключається послуга MasterCard Кон-
сьєрж рівня «Platinum»;

– MasterCard Signia та MasterCard World Elite, випущених у рамках Та-
рифних планів «Elite» та «ЗП Elite» – підключається послуга MasterCard
Консьєрж рівня «Elite».

Послуга MasterCard Консьєрж надається лише за умови відсутності
простроченої заборгованості за періодичними комісіями, нарахованими
за Тарифними планами, в рамках яких випущена/-і Картка/-и. Зазначена
послуга підключається до кожної такої картки.

MasterCard Консьєрж – це інформаційна підтримка та організаційна
допомога, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень по всьому
світі».

4. Викласти п. 3.4.5 Правил в наступній редакції:
«3.4.5. Відключення Картки/-ок від MasterCard Консьєрж відбувається

у разі:
1. зміни Тарифного плану «All Inclusive De Luxe» на інший (для Клієн-

тів, яким підключена послуга MasterCard Консьєрж у рамках Тарифного
плану «All Inclusive De Luxe»);

3.4.5.2. анулювання Картки/-ок, що була/-и підключена/-і до послуги
MasterCard Консьєрж (у рамках Тарифних планів «All Inclusive De Luxe»,
«Platinum», «Elite» та «ЗП Elite»)».

5. Викласти п. 5.1.13 Правил в наступній редакції:
«5.1.13. На підставі окремого запиту у вигляді інформаційного пові-

домлення з мобільного телефону Клієнт/Держатель додаткової картки
може отримати на свій мобільний телефон інформаційне повідомлення
з наступною інформацією:

• сума доступних до використання за платіжною карткою коштів;
• перелік останніх 10 (десяти) транзакцій, проведених з використан-

ням платіжної картки Клієнта/Держателя додаткової картки (міні-ви-
писка),

а також Клієнт/Держатель додаткової картки може провести наступні
операції:

• заблокувати платіжну картку;
• відключити послугу StarSMS/StarSMS+.
Для отримання інформації за запитом Клієнту/Держателю додаткової

картки необхідно направити з мобільного телефону, номер якого підклю-
чений до StarSMS/StarSMS+, SMS-запит на номер, що зазначений на
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. SMS-запит повинен мати такий
формат: ХХХХ%YYYY_kk,

де ХХХХ – перші 4 цифри номера картки;
YYYY – останні 4 цифри номера картки;
kk – код запиту, який може приймати наступні значення:
01 – запит балансу,
02 – запит міні-виписки,
88 – відключити послугу StarSMS,
99 – заблокувати картку».
6. Розділ 5 Правил доповнити пунктом 5.20 у наступній редакції:
«Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-

ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаранто-
ваною і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема на
період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випадках
її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо».

У зв’язку з чим змінити наступну нумерацію пунктів.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в

офіційному друкованому виданні,  а саме 18.11.2016 року.
Датою початку дії змін до Правил 21.11.2016 року.
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту С. М. Панов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м.
Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/4184/16-ц за позовом Науменко Надії Олексан-
дрівни до Науменка Антона Володимировича про стягнення аліментів.

Відповідач у справі — Науменко Антон Володимирович, 24.08.1984
р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької
області, 21 квартал, буд.5, кв.51, викликається до суду на 28 листопада
2016 року о 08-20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу
№ 234/11958/16-ц (провадження № 2-д/234/60/16) за дорученням польського
суду про вручення документів Шиліній Наталїї та Черняк Олені.

Викликаються Шиліна Наталія, яка проживає за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Данилова, буд. 32, кв. 40.

Черняк Олена, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Педагогічна, 12/9/3, на 23 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин для
участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського мі-
ського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21, каб. № 23.

У разі неможливості з’явитися до Краматорського міського суду Донецької
області, прошу повідомити про це до початку розгляду справи (телеграма,
лист). В повідомленні прохання посилатися на наш реєстраційний номер - 
2-д/234/60/16.

Суддя Ю. В. Фоміна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22449-16- від 14.11.2016

Бєлавєнцев Олег Євгенович, 15.09.1949 року народження, адреса для
листування: Російська Федерація, м. П’ятигорськ, проспект Кірова, 26, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального процесуального
кодексу України (далі – КПК України) викликається 21 листопада 2016 року
о 09:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури
України за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 
(тел. +38044-200-58-01) для участі у проведенні допиту в якості підозрю-
ваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,
ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кри-
мінального кодексу України у кримінальному провадженні
№42016000000002290 від 09.09.2016.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості при-
бути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це
слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на
виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-
шення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні
лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання
протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка
хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням
або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про ви-
клик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи
на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом по-

рядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на
нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру
мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого,
прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підоз-
рюваного може бути застосовано привід.

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення
спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, поло-
ження ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад
шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення
від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні
дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій
території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України В. Приймачок

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по кри-
мінальній справі № 185/7518/16-к за обвинуваченням Толстих Михайла Сер-
гійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2
ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України,
викликає обвинуваченого Толстих Михайла Сергійовича в підготовче судове
засідання, яке призначене на 06 грудня 2016 року о 14.00 год. та яке буде
проводитися головуючим суддею Косюк А.П. в приміщенні Павлоград-
ського міськрайонного суду, який знаходиться за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвину-
ваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя А. П. Косюк

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 01.12.2016 року

о 14.30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за ад-
ресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№ 42016020420000019 за обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Ми-
хайлович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР
Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ко-
вальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Старинщук О. В.

Повідомлення повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 02.12.2016 року

о 12.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за
адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№ 42016020420000056 за обвинуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когутенко Сергій Павло-
вич, 12.11.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,
м. Євпаторія, пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ко-
вальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Федчишина С. А.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає
як відповідача Лущ (Русакову) Тетяну Володимирівну (останні відомі місця про-
живання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Каховська, буд. 47 та вул. Го-
голя, б. 3, кв. 14) в судове засідання по цивільній справі № 524/7180/16-ц,
2/524/2443/16 за позовом Луща Миколи Михайловича до Лущ (Русакової) Тетяни
Володимирівни про стягнення коштів у порядку регресу у повернення сплачених
коштів із договорами позик.

Судове засідання призначено на 10 год. 30 хв. 05 грудня 2016 року у примі-
щенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, к. 25.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача Лущ (Русакової) Тетяни Володимирівни справа буде

розглянута за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення на під-
ставі наявних у справі доказів. Вказана особа зобов’язана повідомити суд про
причини неявки в судові засідання та зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С. Г. Нестеренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Машкіної В. М. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачка у цивільній справі 
№ 233/4624/16-ц – Машкіна Вікторія Миколаївна, 09 лютого 1975 р.н., за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ужгородська,
19, викликається у судове засідання на 08.00 год. 22 листопада 2016 р. Роз-
гляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк,
вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Всеукра-
їнський банк розвитку» до Бородіна Сергія Валентиновича, Бородіної
Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідачі по справі Бородін Сергій Валентинович (зареєстро-
ваний за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. Лісна, 15/5), Бородіна
Ірина Анатоліївна (зареєстрована за адресою: 85200, м. Дзержинськ,
вул. Лісна, 12/129) викликаються на 26 грудня 2016 року на 10.10 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 С. С. Бабенко

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 08 грудня 2016 року за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 19, як відповідачів по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» про стягнення заборгованості:

Бабіна Любов Олександрівна, останнє місце про-
живання: 85100, Донецька область, м. Костянти-
нівка, б-р Космонавтів, 5/57 – о 08.45 год.;

Мельникова Світлана Леонівна, 26.05.1957 р.н.,
останнє місце проживання: 85180, Донецька об-
ласть, Костянтинівський р-н, с. Тарасівка, вул. Мос-
ковська, 98 – о 08.15 год.;

Ларіонова Олена Євгенівна, 27.04.1960 р.н., ос-
таннє місце проживання: 85100, Донецька область,
м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 83 – о 08.00 год.;

Возянов Владислав Вячеславович, 19.12.1978 р.н.,
останнє місце проживання: 85100, Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Громова, 9а/32 – о
08.30 год.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області по-
відомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 301, 30 листопада 2016 року о 14-00 го-
дині відбудеться підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Гнесь Романа
Анатолійовича, Штепи Олександра Сергійовича, Полякова
Євгена Олександровича, Харитоненка Анатолія Олексан-
дровича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В підготовче судове
засідання викликаються обвинувачені: Гнесь Роман Ана-
толійович (зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 7, останнє відоме фак-
тичне місце проживання: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Ювілейна, 28/45); Штепа Олександр Сергійович (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Загородня, 87, останнє відоме фактичне місце прожи-
вання: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 38/17);
Поляков Євген Олександрович (зареєстрований та останнє
відоме фактичне місце проживання за адресою: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 46/44); Харитоненко
Анатолій Олександрович (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, 1-й пров. Пушкіна, 1, останнє
відоме фактичне місце проживання: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Красноармійська, 38/19). В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити про причини
неможливості прибуття в судове засідання. Справу розгля-
дає колегія суддів у складі головуючого судді Брежнева О. А.,
членів колегії — судді Радченко Л. А., Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Бахмут-енергія» до Мельникової Вален-
тини Сергіївни про стягнення заборгованості за теплову
енергію.

Відповідач по справі — Мельникова Валентина Сергіївна
(мешкає за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Пушкіна, 40) викликається на 22.11.2016 р. на 09-00 год. до
суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Бахмут-енергія» до Муравйова Андрія
Олександровича про стягнення заборгованості за теплову
енергію.

Відповідач по справі — Муравйов Андрій Олександро-
вич (мешкає за адресою: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Перемоги, 1/58) викликається на 30.11.2016 р. на 09-
00 год. до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 30 листопада 2016 року о 16-30 годині за адре-
сою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб.19, в якості відповідача по справі за позовом Жданюк
Г.І. про розірвання шлюбу:

Жданюка Юрія Володимировича, м. Костянтинівка, вул.
Тбилісско, 319. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 30 листопада 2016 року о 16-00 годин за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.19, в
якості відповідача по справі за позовом Малиновської М.П.
до Маліновського В.В. про надання дозволу на тимчасовий
виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди одного із
батьків та дозволу на оформлення документів:

Маліновського Віталія Вікторовича, 86109, Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Уборевича, 6/1. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази на
їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Листунову Ганну Михайлівну (яка
мешкала за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 29)
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«ВіЕйБі Банк» до Листунової Ганни Михайлівни про
звернення стягнення на предмет іпотеки. Явка
обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідо-
мити суд. Засідання суду відбудеться 16.12.2016
року об 11 год. за адресою: м. Суми, вул. Першо -
травнева, 12, зал судових засідань № 5, пов. 2. 

Суддя В. Б. Князєв

Новопсковський районний суд Луганської області
25.02.2015 року ухвалив рішення по цивільній справі
ЄУ № 420/120/15-ц, яким позовні вимоги ПАТ КБ
«Приватбанк» до Ткаченка Дмитра Євгеновича про
стягнення заборгованості задоволені повністю.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України: заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою від-
повідача. Заява про перегляд заочного рішення
може бути подана протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. С. Тарасов

Великоновосілківський районний суд Донецької області
в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1720/16-ц (про-
вадження 2/220/612/16) за позовом Лєонової Надії Михай-
лівни до Лєонова Ігоря Олександровича про розірвання
шлюбу повідомляє, що судове засідання призначено на
24.11.2016 р. на 14-00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, Великоновосілківський район, смт Ве-
лика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О.М. Суд
викликає в якості відповідача Лєонова Ігоря Олександро-
вича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя О.М. Якішина

Великоновосілківський районний суд Донецької області
в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/2007/16-ц (про-
вадження 2/220/706/16) за позовом Скляренко Євгенії Кос-
тянтинівни до Скляренка Олексія Васильовича про
розірвання шлюбу повідомляє, що судове засідання призна-
чено на 22.11.2016 р. на 09 год. 45 хв. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район,
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. 

Суд викликає в якості відповідача Скляренка Олексія Ва-
сильовича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя Якішина О.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом Михалка Лео-
ніда Анатолійовича до Гайванюка Ігоря Петровича
про стягнення боргу.

Відповідач Гайванюк Ігор Петрович викликається
на 06 грудня 2016 року об 11:00 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Панової Світлани Миколаївни до Грабовського Владис-
лава Цезарійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням. Суд
викликає в якості відповідача по вказаній справі Грабов-
ського Владислава Цезарійовича, останнє відоме місце
проживання та реєстрації: Київська область, м. Бровари,
вул. Гагаріна, буд. 10-А, кв. 29.

Розгляд справи відбудеться о 15 год. 20 хв. 13 грудня
2016 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Гру-
шевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дача дана справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Алтухової Світлани
Василівни до Алтухова Олександра Васильовича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач по справі Алтухов Олек-
сандр Васильович, 22.07.1973 р.н., який зареєстрований:
м. Єнакієве, вул. 50 років Жовтня, 50-8 Донецької об-
ласті, викликається у судове засідання на 30 листопада
2016 року на 10 год. 00 хв., каб. 201.

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

Суддя Воробйова І.В.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як
відповідача Шепко Олену Іванівну по цивільній справі за
позовом Шепка Олександра Миколайовича до Шепко
Олени Іванівни про розірвання шлюбу у судове засі-
дання, яке відбудеться 05 грудня 2016 року об 11 годині
50 хвилин у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Ко-
зацтва, № 68, зал судових засідань № 22.

У разі неявки, судове засідання буде проведено у
Вашу відсутність.

Суддя І.Г. Шепітко

Штогрина Катерина Володимирівна повідомля-
ється про те, що 02.12.2016 року о 09.30 год. відбу-
деться розгляд цивільної справи № 128/3359/16-ц за
позовною заявою Матіюка Дмитра Ігоровича до Со-
киринецької сільської ради Вінницького району Він-
ницької області, третя особа без самостійних вимог
на предмет спору — Штогрина Катерина Володими-
рівна, про визнання права власності в порядку спад-
кування за законом в приміщенні Вінницького
районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винни-
ченка, 29, зал №2, другий поверх.

Суддя І. А. Ганкіна

Малиновський районний суд м. Одеси викликає

Пак В’ячеслава Павловича, 19.12.1976 року народ-

ження, в якості відповідача на 05.12.2016 року на 11

годин 00 хвилин в цивільній справі за позовом Хен

Ірини Олександрівни до Пак В’ячеслава Павловича

про визнання права власності на спільне майно. Ад-

реса суду: м. Одеса, вул. В. Стуса, буд. 1 а, каб.

№214. 

Суддя Михайлюк О. А.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
в якості відповідача Голованову Наталію Юріївну в су-
дове засідання, яке відбудеться 29.11.2016 року о 09
год. 00 хв. в складі головуючого судді Гриневича B. C.
(зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), по ци-
вільній справі №127/20504/16-ц за позовною заявою Му-
комел Любові Іванівни до Голованової Наталії Юріївни,
за участю третіх осіб без самостійних вимог — Муко-
мела Миколи Миколайовича, Гуменюк Олени Микола-
ївни, про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. У випадку не-
явки, справа буде розглянута без участі відповідача.

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів,
вул. Героїв Крут, 1-В) викликає Товариство з обме-
женою відповідальністю «Фотомаг Ком Юей», юри-
дична адреса: Дніпровська область, м. Дніпро, вул.
Писаржевського, 1-а, оф. 216, у судове засідання,
що відбудеться 07.12.2016 року о 09 год. 30 хв. та
попереджає, що у випадку Вашої неявки в дане су-
дове засідання справа буде заслухана у Вашій від-
сутності.

Суддя Ванівський Ю. М.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Вітюка Миколу Анатолійовича на 02.12.2016 р. 

о 12 год. 30 хв. та на 05.12.2016 о 12.00 год. в зал

судового засідання № 3, на розгляд справи за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «ОТП

Банк» до Вітюк Світлани Василівни, Вітюка Миколи

Анатолійовича, Федорчук Ольги Олександрівни про

стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Бар’як А. С.

У Подільському районному суді м. Києва
28.11.2016 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням
судді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Шаболтас Олексія Вікторовича до
Публічного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «СКАЙД», Поцелуєва Ігоря Олеговича про від-
шкодування шкоди, завданої внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за
участю наземних транспортних засобів.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідачів — справа буде слухатись
за їх відсутності згідно зі ст.169 ЦПК України.

Новоселицький районний суд викликає Топорів-
ського Дмитра Вікторовича, останнє відоме місце
проживання: с. Котелеве Новоселицького району
Чернівецької області, в якості відповідача в судове
засідання у цивільній справі за позовом Свідерока
Сергія Миколайовича до Топорівського Дмитра Вік-
торовича про стягнення боргу за договором позики.

Розгляд даної справи призначений на 09 годину
00 хвилин 02 грудня 2016 року в Новоселицькому
районному суді.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута без його участі.

Суддя Ляху Г. О.

Згідно з наказом Міністерства оборони України від
31.10.2016  року №573 припиняється діяльність Держав-
ного підприємства «Київський механічний завод» Мініс-
терства оборони України, код ЄДРПОУ 09540881,
юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 14/39,
шляхом приєднання до Концерну «Техвоєнсервіс», іден-
тифікаційний код 33689867.

Заяви кредиторів приймаються комісією з реорганізації
підприємства (протягом 2-х місяців з дати опублікування
в газеті «Урядовий кур’єр» оголошення про реорганізацію
підприємства) за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 13/24.

Контактний тел.: (093) 689-11-55.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/4104/2016
за позовом Козійчука Артура Вікторовича до Козій-
чук Наталії Олександрівни про розірвання шлюбу
призначена до розгляду на 24.11.2016 року о 08.00
год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл.,
вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачки Козійчук Наталії Олександрівни,
11.09.1984 року народження, зареєстрованої: м. Гор-
лівка Донецької обл., вул. Великана, 27/93, обов’яз-
кова. При собі мати паспорт.

Суддя Чемодурова Н. О.

Кузнецовський міський суд Рівненської області ви-
кликає Нікітчук Людмилу Вікторівну (останнє відоме
місце проживання: м-н Будівельників, буд. 27/1, кв. 12,
м. Вараш, Рівненська обл.) як відповідача у цивільній
справі № 565/1341/16-ц за позовом Державної іпотечної
установи до Нікітчук Людмили Вікторівни, Верешка Ва-
силя Степановича про стягнення заборгованості, що
призначена до розгляду на 20 грудня 2016 року о 13 год.
10 хв. в залі судових засідань Кузнецовського міського
суду Рівненської області за адресою: 34400, Рівненська
область, м. Вараш, м-н Будівельників, 3. У разі неявки
відповідача Нікітчук Л.В. в судове засідання справа буде
розглянута за її відсутності та підставі наявних доказів.

Суддя Малков В. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Лепінську Ольгу Володимирівну,
24.06.1953 р.н., в судове засідання на 13.12.2016
року о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-а, зал. 213, для участі у цивільній справі за позо-
вом Марченко С. М. до Лепінської О. В. про стяг-
нення суми заборгованості.

У разі неявки відповідача до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням та
справу буде розглянуто по суті за наявними в справі
матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Новоайдарський районний суд викликає Стрижа-
ченка Олександра Васильовича в судове засідання з
цивільної справи № 419/2709/16-ц за позовом Стри-
жаченко С.М. до Стрижаченка О.В. про розірвання
шлюбу, що відбудеться 23 листопада 2016 року о
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Жигуна І. В. про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Жигун Іван Васильович, 06.02.1983
року народження, викликається на 02 грудня 2016
року на 08.00 годин до суду в кабінет № 19, 24 з па-
спортом для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Доніч Олександра за позовом Васильє-
вої Ілони Володимирівни до Доніч Олександра про
стягнення аліментів на утримання дитини. Судове за-
сідання відбудеться 08.12.2016 р. о 12 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки
Доніч Олександра судове засідання буде проведено
у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

07 листопада 2016 року Харківським судом Харківської
області ухвалено заочне рішення по справі № 635/5903/16-ц,
провадження № 2/635/2782/16, за позовом Казюта Василя
Івановича до Казюти Діани Анатоліївни, Казюта Дмитра Ан-
дрійовича, третя особа: Виконавчий комітет Роганської се-
лищної ради Харківського району Харківської області, про
визнання осіб такими, що втратили право користування
житловим приміщенням.

Копію заочного рішення Харківського районного суду
Харківської області можливо отримати у канцелярії Хар-
ківського районного суду Харківської області за адресою:
Харківська область, Харківський район, сел. Покотилівка,
вул. Сковороди, 18.

Суддя А. Ю. Полєхін

Коломийським міськрайонним судом призначена до
розгляду цивільна справа за позовом Гарц Оксани Іванівни
до Ломакіна Євгена Сергійовича, третя особа: Служба у
справах дітей Коломийського міськвиконкому про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

В судове засідання по даній справі викликається як
відповідач Ломакін Євген Сергійович, останнє відоме
місце реєстрації: м. Миколаїв, просп. Миру, 25/54 на 09
год. 15 хв. 02 грудня 2016 року в приміщення суду 
в м. Коломия по вул. Грушевського, 29. Суд пропонує
відповідачу подати докази по даній справі, у разі його
відсутності справа буде заслухана без його участі.

Суддя В. М. Веселов
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +1    +6
Житомирська -2   +3      +2    +7
Чернігівська +1    -4      +1    +6
Сумська 0    -5         0    +5
Закарпатська +2   +7      +8 +13
Рівненська +1   +6      +3    +8
Львівська +2   +7      +5 +10
Івано-Франківська -1   +4      +1    +6
Волинська +2   +7      +5 +10
Хмельницька 0   +5      +3    +8
Чернівецька 0   +5      +4    +9
Тернопільська 0   +5      +3    +8
Вінницька 0   +5      +4    +9

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

Скульпторові
встановили 
дошку з пластику

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. На приміщенні Сумської дитячої художньої
школи відкрили меморіальну дошку на честь відомого скульпто-
ра-земляка уродженця села Шпилівка Сумського району Михайла
Лисенка (1906-1972), ім’ям якого названо цей культурно-мистець-
кий заклад.

Як розповів директор школи художник Олексій Кузьменко, рі-
шення таким чином вшанувати народного художника, автора мо-
нументальних пам’ятників і скульптур, які встановлені і донині збе-
рігаються в різних куточках України та поза її межами, визріло ще
кілька років тому. Однак на заваді ставали ті чи ті причини.

Спільними зусиллями з міською владою, зокрема відділом куль-
тури і туризму Сумської міськради, де начальником є Наталія 
Цибульська, задум вдалося втілити. Дошку виготовив колишній
учень художньої школи Артур Гармидер, який нині навчається в
магістратурі Львівської національної академії мистецтв. До речі,
матеріалом для його творчої роботи став структурований пластик,
який після спеціальної обробки набув особливої легкості та елас-
тичності і слугуватиме багато років.

На урочистості завітали не тільки представники влади, громад-
ськості і творчої еліти міста, а й онука Михайла Лисенка сумчанка
Людмила Лисенко. Вона поділилася спогадами, як шестирічною
позувала дідусеві під час його скульптурної роботи. 

А заодно наголосила на таланті Михайла Григоровича як  педа-
гога, наставника творчої молоді, який виховав цілу плеяду відомих
нині митців.

оголошеннЯ

Волонтерський потяг згуртував луганців
Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. У дев’яти вагонах потяга єднання «Труханівська Січ»
майже двісті  людей — переважно  молодь з Луганської, Донецької
та Харківської областей — провели 17 днів, щоб об’їздити всю За-
хідну Україну. Акцію ініціювали волонтери в  межах реалізації про-
грами Президента України з підтримки національного єднання. І це
вже втретє в дорогу вирушили студенти та музиканти, волонтери та
громадські діячі, аби познайомитися з однолітками та однодумцями
з різних куточків нашої країни, провести дискусії та концерти в  на-
вчальних закладах та будинках культури за маршрутом пересуван-
ня, тобто у Житомирській та Вінницькій, Хмельницькій та Тернопіль-
ській, Львівській та Волинській областях і на Закарпатті. Мета акції
— сприяти консолідації суспільства і взаєморозумінню жителів різних
куточків України, піднесенню патріотичного духу українців, а також
популяризувати національну культуру. Подорож  і зустрічі згуртували
учасників акції та  значно розширили коло нових друзів. До того ж
луганці кажуть, що протягом подорожі зуміли подолати багато сте-
реотипів, зокрема мовний  бар’єр.  «Але головною  метою було зруй-
нувати стереотип про нас, — наголошує  координатор луганської ко-
манди Аріф Багіров. — І ми майже в кожному місті запитували про
те, хто з місцевих бував у Східній Україні. Виявилося, що не тільки
ми мало їздимо, а й вони  частіше їздять за кордон, ніж  рідною краї-
ною. Тому виникла ідея:   молоді із заходу України теж потрібно від-
відати схід. Після знайомства з нами вони побачили, що тут живуть
молоді люди, котрі так само люблять Батьківщину». За словами Арі-
фа Багірова, наступний потяг єднання буде приурочено до Дня Свя-
того Миколая. Він повезе подарунки. І планується, що в ньому разом
поїдуть представники молоді заходу і сходу України на південь.

В луганських активістів, учасників потяга єднання Ольги
Тимошенко, Олексія Лебедя, Аріфа Багірова, Степана
Золотаря, Тимура Кличка та Сергія Летучого (у центрі)
тепер багато нових друзів на заході України
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

ХТО НЕ СКАЧЕ  — ТОЙ… Не-
має нічого  неможливого, якщо
ви вірите в себе!  Чергове під-
твердження цього життєдайного
правила надійшло днями з Нідер-
ландів. Наші танцюристи виграли
європейський етап найпрестиж-
нішого конкурсу танцювальних
команд і вибороли  путівку на
World of Dance.  

Команда LiL D під керівниц-
твом Олі Жолкевської і Юджина
Кулаковського довела, що най-
кращі в Європі діти хіп-хопери
живуть в Україні. За умов жор-
сткої конкуренції та виснажливої   
підготовки віра і прагнення юних
танцюристів, підтримка їхніх
батьків і близьких стали невід’єм-
ною частиною такої великої пе-
ремоги. Торік команда була на
цьому конкурсі другою, а нині —
найкраща. Тож улітку наші хлопці
та дівчата представлятимуть Єв-
ропу на світовому конкурсі в Лос-
Анджелесі. До цього часу вони
сподіваються знайти небайду-
жих, які посприяють фінансово. 

Гросмейстери рекомендують запровадити 
в школах уроки гри у шахи

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ПОВЕРНЕТЬСЯ СТОРИ-
ЦЕЮ. Днями в Києві відбула-
ся прес-конференція, присвя-
чена успішним виступам укра-
їнських гросмейстерів на між-
народній арені. У ній взяли
участь: п’ятнадцята чемпіонка
світу Марія Музичук, чемпіон-
ка світу з бліцу Анна Музичук,
дворазовий олімпійський чем-
піон Павло Ельянов, перемо-
жець Олімпіади Андрій Воло-
кітін, тренер жіночої збірної
України Михайло Бродський
та президент Федерації шахів
країни Віктор Капустін. 

Учасники поділилися  своїм
баченням проблем розвитку

шахового спорту в Україні і
презентували  звернення
спортивної шахової громад-
ськості до Верховної Ради з
пропозицією розглянути і при-
йняти національну програму
розвитку шахового спорту у
нашій країні. Вони скерували
лист до спікера парламенту
Андрія Парубія з проханням
розглянути це питання у про-
фільному комітеті, повідомляє
Укрінформ.

«Кожна копійка, яку вкла-
дуть у розвиток шахового
спорту, потім повернеться сто-
рицею», — підкреслив Павло
Ельянов.

Віктор Капустін повідомив,
що послом українських шахів
став відомий співак Святос-

лав Вакарчук. А Марія Музи-
чук запропонувала, щоб гру у
шахи прирівняли до олімпій-
ських видів спорту. Здається,
вельми слушна пропозиція,
особливо зважаючи на те, що
представники України регу-
лярно виступають у своїх, ша-
хових, олімпіадах. 

Йшлося також про започат-
кування уроків гри у шахи у
школах та дитячих садках. Ця
гра дисциплінує, організовує
дітлахів. Нехай далеко не всі
вони  стануть чемпіонами, та
позитивні якості від занять
мудрою грою обов’язково здо-
будуть.

Нагадаємо, що шахи є од-
ним з найуспішніших видів
спорту в Україні. Лише кілька

днів тому фінішував Кубок єв-
ропейських клубів (аналог
футбольної Ліги чемпіонів), в
якому четверо українців стали
чемпіонами. Зокрема чемпіо-
нами серед жінок стали пред-
ставники клубу «Монте Кар-
ло», за який виступали чем-
піонка світу китаянка Хоу
Іфань, українки Анна та Марія
Музичук, а також шведка Піа
Крамлінг та Альміра Скрип-
ченко з Франції. Вони виграли
усі сім матчів і набрали 14 ко-
мандних очок із 14 можливих.

У чоловіків усе вирішували
останні секунди останнього
туру. Зрештою перше місце
взяла команда «Алкалоїд», за
яку грали українці Павло
Ельянов та Юрій Криворучко.
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Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача
Філіппова Івана Володимировича, останнє відоме місце реєстрації: про-
спект Іоанна Путивльського (стара назва — вул. Кірова), буд.16, кв.76,
м. Путивль, Сумська область, у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Філіппова
Івана Володимировича про стягнення заборгованості, призначену до роз-
гляду на 23 листопада 2016 року о 09-00 годині в залі суду (Сумська об-
ласть, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, буд. 54). В разі неявки
в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній до-
казів.

Суддя Я. І. Данік


