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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 листопада 2016 року
USD 2565.8938   EUR 2724.2094      RUB 4.0326     /    AU 311050.48      AG 4300.44      PT 238371.53     PD 187310.25

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ №221 (5841)

7
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

У програмі розвитку
гідроенергетики України на
наступні 10 років передбачено
спорудження Канівської ГАЕС.
Але є чимало противників цього 

ЦИФРА ДНЯ

Відкрито перший
Центр безпеки

ІНФРАСТРУКТУРА. На території Лиманської об’єднаної тери-
торіальної громади Донеччини розпочав роботу перший в Україні
Центр безпеки громадян, до складу якого входитиме не лише по-
жежно-рятувальна команда, а й швидка медична допомога та пра-
цівники поліції. Таке інфраструктурне рішення сприятиме
оперативнішому реагуванню на виклики громадян. Його створен-
ня саме на Донеччині — гостра необхідність. Тепер 42 тисячі міс-
цевих жителів в умовах наближеності до зони проведення АТО
отримають гарантію повної безпеки в разі виникнення надзвичай-
них ситуацій. На базі Центру буде створено команду доброволь-
ців-вогнеборців, які разом із професійними пожежниками
виїжджатимуть на виклики, повідомляє прес-служба ДСНС. 

«Функціонування Центру максимально скоротить час прибуття
на місце пожежі. А залучення добровольців до пожежогасіння ра-
зом з професіоналами — один із напрямів масштабної реформи
ДСНС, що розпочалася у вересні цього року. Загалом на Донеч-
чині планується відкриття ще трьох таких центрів», — зазначив
очільник відомства Микола Чечоткін.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Не треба лякати

людей. Ми пройшли
минулий

опалювальний
сезон і нормально

пройдемо цей».
Віце-прем’єр-міністр про урядові механізми захисту
населення, одним із яких є доступність отримання
житлової субсидії 
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Назарій Войтович 
із Тернопілля загинув
на столичному Майдані
за три місяці 
до повноліття 

Чи легко в Україні
жити органічно?

РИНОК. «Урядовий кур’єр» з’ясував, чому покупці втрачають
довіру до такої продукції   

Ф
от

о 
Ю

рі
я 

С
А

П
О

Ж
Н

ІК
О

В
А

600 млн доларів
отримає вітчизняний ВПК за замовлення
з Пакистану на технічне обслуговування

й модернізацію танків

«Я хочу відучити державний апарат
«кошмарити» бізнес» 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Урядовці скасували дію 367 регуляторних актів-перепон
для розвитку цього виду діяльності 

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Уряд налаштований скасовувати
всі бар’єри, які стають на заваді

розвитку бізнесу в Україні. Такими
словами Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман укотре наголосив, що
економічного зростання країни
можна досягти після проведення де-

регуляції, залучення в реальний
сектор економіки інвестицій. Та
спершу слід створити всі необхідні
для цього передумови. Висновок у
Володимира Гройсмана доволі про-

стий: «Я хочу, щоб представники
влади й контролюючих структур
бачили очі підприємців. Я хочу від -
учити державний апарат кошмари-
ти бізнес. Треба зрозуміти, хто і

заради кого працює, у кого які фун-
кції. Треба створювати умови,
за яких ніхто не буде штучно
перешкоджати бізнесу розви-
ватися». 2



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

�УКАЗ ПрЕЗИДЕНТА УКрАЇНИ

Про присвоєння рангу державного 
службовця

Відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти третій ранг державного службовця:
ГАрБУЗУ — голові Луганської обласної
Юрію Григорійовичу  державної адміністрації
ГОрГАНУ — голові Київської обласної
Олександру Любомировичу державної адміністрації
ГОрДЄЄВУ — голові Херсонської обласної
Андрію Анатолійовичу  державної адміністрації
ГУНДИЧУ — голові Житомирської обласної
Ігорю Петровичу  державної адміністрації
МУЛЯрЕНКУ — голові рівненської обласної
Олексію Віталійовичу  державної адміністрації
СВІТЛИЧНІй — голові Харківської обласної
Юлії Олександрівні  державної адміністрації.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 листопада 2016 року
№508/2016

�УКАЗ ПрЕЗИДЕНТА УКрАЇНИ

Про внесення зміни 
до Указу Президента України 

від 17 березня 2014 року № 309
Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами дер-

жавної власності в оборонно-промисловому комплексі» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 17 березня 2014 року

№ 309 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» припи-
нити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»
С. Пашинського.

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

м. Київ
17 листопада 2016 року
№510/2016

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 809
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 2014 р. № 117
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014

р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупову-
ються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 76,
ст. 2151, № 92, ст. 2653, ст. 2654, № 97, ст. 2782; 2015 р., № 55, ст. 1794, № 62, 
ст. 2032, № 94, ст. 3210, ст. 3220, № 96, ст. 3293, ст. 3294, № 98, ст. 3353, № 101, 
ст. 3479; 2016 р., № 1, ст. 8, № 2, ст. 95, № 9, ст. 412, № 23, ст. 901, № 73, ст. 2466) —
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р.
№ 771, виключивши в абзаці першому слова і цифри «яке не завершено станом на
31 грудня 2015 р.,».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 810
Київ

Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 2014 р. № 117
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, № 92, ст.
2653, ст. 2654, № 97, ст. 2782; 2015 р., № 38, ст. 1143, № 55, ст. 1794, № 62, ст. 2032,
№ 94, ст. 3206, ст. 3210, ст. 3220, № 96, ст. 3293, ст. 3294, № 98, ст. 3353, № 101, 
ст. 3479; 2016 р., № 1, ст. 8, № 2, ст. 95, № 9, ст. 412, № 23, ст. 901, № 73, ст. 2466) —
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р.
№ 771, такі зміни:

підпункт 5 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«транспортних засобів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених)

інвестицій «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних
автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою уста-
новкою)».»;

абзац перший пункту 2 після слова «крім» доповнити словами «транспортних за-
собів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій «Технічне
переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Націо-
нальній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)»,».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 824
Київ

Про внесення змін до Порядку 
списання об’єктів державної власності

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (Офіційний вісник
України, 2007 р., № 86, ст. 3168; 2009 р., № 87, ст. 2940; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2012
р., № 99, ст. 4016), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕрДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2016 р. № 824

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку списання об’єктів державної власності

1. В абзаці першому пункту 4 слова «та відновленню не підлягає» виключити.
2. У пункті 5:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, об’єктів незаверше-

ного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні ак-
тиви) приймається суб’єктом управління лише за погодженням з державним органом
приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.»;

2) абзац четвертий виключити.
3. У пункті 6:
1) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з державним ор-

ганом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, такий суб’єкт
подає зазначені документи відповідному органу приватизації разом з висновком
суб’єкта управління щодо необхідності списання такого майна, який надається суб’єк-
том управління у формі листа протягом 30 днів з дати надходження документів, за-
значених у підпунктах 1—7 цього пункту.»;

2) у першому реченні абзацу одинадцятого слова «Фонд державного майна або
інший» виключити;

3) в абзаці дванадцятому слова «Фонд державного майна або інший державний
орган» замінити словами «Державний орган», а слово «приймають» — словом «при-
ймає».

4. В абзаці першому пункту 7 слова «Фондом державного майна або іншими» ви-
ключити, а слова «абзаців третього та четвертого» замінити словами «абзацу тре-
тього».

5. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:
«Під час списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (неза-

вершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) до складу комісії
в обов’язковому порядку включаються представники державного органу приватизації
за місцем розташування майна та місцевих органів виконавчої влади.».

6. В абзаці другому пункту 17 слова «Фондом державного майна або іншим» ви-
ключити.

7. У пункті 18 слова «Фонд державного майна або інший» виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТрІВ УКрАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 836
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (Офі-
ційний вісник України, 2003 р., № 29, ст. 1471; 2006 р., № 20, ст. 1484; 2007 р., № 52,
ст. 2113; 2008 р., № 20, ст. 569; 2012 р., № 7, ст. 249, № 45, ст. 1759; 2014 р., № 14,
ст. 426; 2015 р., № 73, ст. 2404, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕрДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2016 р. № 836

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації

грошових доходів населення
1. Пункт 2 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі;».
У зв’язку з цим абзаци шостий — восьмий вважати відповідно абзацами сьомим

— дев’ятим.
2. У пункті 4:
1) абзац другий після слів «(грошове забезпечення)» доповнити словами «, розмір

аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі»;
2) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:
«У разі коли потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе-

сійного захворювання (або особа, яка отримує страхові виплати у разі втрати году-
вальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою отримує стипендію, в першу
чергу індексується стипендія.

Індексація щомісячної страхової виплати проводиться на підставі виданої з місця
навчання довідки, в якій зазначається розмір стипендії, проіндексована сума стипендії
і сума індексації. На підставі зазначеної довідки проводиться індексація щомісячної
страхової виплати у межах суми, що не перевищує прожитковий мінімум, встановле-
ний для працездатних осіб, з урахуванням отриманої стипендії.».

У зв’язку з цим абзаци десятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами два-
надцятим — чотирнадцятим.

3. Пункт 6 доповнити підпунктом 7 такого змісту:
«7) індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, про-

водиться за рахунок коштів платника аліментів.
Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, прово-

диться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами — підпри-
ємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу платника
аліментів.».

4. Пункт 9 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Пенсіонерам та потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або про-

фесійного захворювання (членам їх сімей), які постійно проживають за межами Ук-
раїни, індексація пенсії та щомісячних страхових виплат (з урахуванням виплат на
необхідний догляд за потерпілим) проводиться відповідно до укладених міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
5. Абзац шостий пункту 10 замінити абзацами такого змісту:
«У разі звільнення з роботи потерпілого внаслідок нещасного випадку на вироб-

ництві або професійного захворювання або в разі, коли відбулася перерва у здійс-
ненні страхових виплат (не більше трьох років), а потім виплати поновилися,
обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації щомісячних
страхових виплат здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення його що-
місячної страхової виплати (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпі-
лим).

У разі коли у потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або про-
фесійного захворювання одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає
право на допомогу по безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна страхова
виплата, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім проводиться
індексація допомоги по безробіттю.

У разі коли потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе-
сійного захворювання (або особа, яка отримує страхові виплати у разі втрати году-
вальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою отримує інший грошовий
дохід (крім оплати праці, стипендії та виплат на необхідний догляд за потерпілим),
який є об’єктом індексації, і відбувається підвищення розміру такого грошового до-
ходу, сума індексації щомісячної страхової виплати не зменшується на розмір підви-
щення доходу. При цьому в разі підвищення щомісячної страхової виплати сума
індексації визначається відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Щомісячні страхові виплати дітям, які втратили годувальника, індексуються в
межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку).».

6.  Доповнити Порядок пунктом 104 такого змісту:
«104. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру алі-

ментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому
призначено аліменти.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до
червня 2016 р., обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійс-
нюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 р. № 1368-VIII
«Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, ви-
значеного судом у твердій грошовій сумі».

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із
сумою індексації не повинен перевищувати 50 відсотків грошового доходу платника
аліментів.». 
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Вважати недійсним посвідчення адвоката 

Кормушина Юрія Олександровича, номер АІ 938943, 

з 16 листопада 2016 року у зв’язку з втратою.

Суднові документи 

на Демиденка Володимира Івановича, державний номер КИВ 2009К,

вважати недійсними.

Судновий білет

на риболовне судно з бортовим номером ЯДП-1411, 

власник ПП Шерстюк Л. І., в зв’язку з втратою, вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мінаєв Віталій Вікторович, 27.12.1973

р.н., відповідно до вимог cт. cт. 133, 135, 297-5 КПК Ук-
раїни викликається на 28.11.2016 р. о 10:00 год. до
старшого слідчого в особливо важливих справах чет-
вертого відділу з розслідування кримінальних провад-
жень управління з розслідування особливо важливих
справ Головного слідчого управління Генеральної про-
куратури України Климовича Ф. С. за адресою: м. Київ,
вул. Московська, 8, кабінет 261 (тел.  067-712-66-13)
для вручення повідомлення про зміну повідомленої пі-
дозри, повідомлення про завершення досудового роз-
слідування та надання доступу до матеріалів
досудового розслідування у кримінальному провад-
женні № 42015000000002166 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366
КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Лаврецькому Валерію В’ячеславо-

вичу, 09.08.1979 р.н., який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Краматорськ, бул. Краматорський
буд. 31, кв. 39, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Ук-
раїни Вам необхідно з’явитися 28, 29 та 30 листопада
2016 року,  у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00
хв. до кабінету №6 3-го відділення (з дислокацією в 
м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України
в Донецькій області, до слідчого Юркова В. А., за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 56-А, для проведення слідчих дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні
№22016050000000247 за ознаками вчинення злочину,
передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу майна АТ«Дельта Банк» 
на електронному торговельному майданчику

Державне підприємство «СЕТАМ»

ПОВІСТКА 
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Поліщуку Андрію Валерійо-
вичу, 12.02.1978 р.н., що проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, мкр-н
Зелений, 51, кв. 184, на підставі ст. ст. 297-5,
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28
листопада 2016 року до каб. 307 СВ УСБУ в
Донецькій області, до слідчого Тимка В. С., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для прове-
дення слідчих (процесуальних) дій за вашою
участю у кримінальному провадженні 
№ 22016050000000205 за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни.

 
Номер лоту: № 183068 
Коротка назва лоту: нежитлова нерухомість. 
Місце проведення 
аукціону: 

https://setam.net.ua/ 

Дата проведення 
аукціону: 

28 грудня 2016 р. 

Час проведення 
аукціону: 

з 09 год.00 хв. до 18 год.00 хв. 

Детальна інформація 
по лоту (параметри, 
забезпечення, 
початкова ціна, 
правила участі  
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-delta/ 

 

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-
кій області викликає Новікова Володимира Мико-
лайовича, 04.09.1974 року народження, останнє
місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Космічна,
буд.124, кв.15, для повідомлення йому нової підозри
в кримінальному провадженні №22014080000000061
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також проведення з
ним слідчих та процесуальних дій, які відбудуться о
10 год. 00 хв. 28.11.2016 року в кабінеті №114 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає
Висоцьку Наталію В’ячеславівну, 02.01.1958 року народження,
у якості обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366
КК України. Слухання справи призначено на 30.11.2016 року 
об 11-00 годині, 05.12.2016 року о 10-00 годині, 07.12.2016 року
о 10-00 годині в приміщенні Бериславського районного суду
Херсонської області за адресою: м. Берислав, вул. Центральна,
249, тел. (05546) 7-37-57. Наслідки неприбуття обвинуваченої
передбачені статтею 323 КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення явля-
ється належним повідомленням, а судовий розгляд криміналь-
ного провадження здійснюватиметься за відсутністю
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Р. Р. Волошин

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-
кій області викликає Сабодаша Максима Анатолійо-
вича, 01.05.1979 року народження, зареєстрованого
за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніп-
ровська, вул. Чернишевського, буд. 86, для повідом-
лення про підозру та надання доступу для
ознайомлення з матеріалами кримінального провад-
ження №22015080000000044 за підозрою у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, на
10 год. 00 хв. 28.11.2016 у кабінет №115 слідчого
відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-1099/16 за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Бальчинської Євгенії Володими-
рівни про стягнення заборгованості викликає до
суду в якості відповідача Бальчинську Євгенію Во-
лодимирівну на 28 листопада 2016 року о 09-00 год.
Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В. Г. в приміщенні суду, що розта-
шоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул.
Київська, б. 20. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у справі доказів.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 



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

13

оголошення
www.ukurier.gov.ua24 листопада 2016 року, четвер, № 221

Вітко Олександр Вікторович, 13.09.1961 року народження,
проживаючий за адресою: м. Севастополь, вул. Суворова, буд.
8, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135, 137,297-1, 297-5 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі — КПК Ук-
раїни) викликається 28 листопада 2016 року о 09:30 год. до
Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5, зал судових засідань №7, (тел.044-570-96-75),
для участі в якості обвинуваченого у судовому засіданні по
розгляду кримінального провадження №42014010470000019
від 03.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, 
ч. 3 ст. 27, ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.
437 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п.1 ч.7 ст. 42 КПК України обвину-
вачений зобов’язаний прибути за викликом до суду, а в разі
неможливості прибути за викликом у призначений строк —
заздалегідь повідомити про це суд.

Згідно ст.138 КПК України, поважними причинами непри-
буття особи на виклик є: 

1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання; 

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або
судового рішення; 

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 здо-
ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких
осіб або серйозна загроза їхньому життю; 

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’яв-

лення особи на виклик.
Статтею 323 КПК України передбачені наслідки неприбуття

обвинуваченого:
1. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-

ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викли-
ком у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд,
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпе-
чення його прибуття до суду. Суд також має право постановити
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, передбаче-
ному главами 11 та 12 цього Кодексу.

3. Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо зло-
чинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу,
може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absen-
tia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголо-
шений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до
якого додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або
повинен був знати про розпочате кримінальне провадження,
суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового
провадження стосовно такого обвинуваченого.

Участь захисника у спеціальному судовому провадженні є
обов’язковою.

Повістки про виклик обвинуваченого у разі здійснення спе-
ціального судового провадження надсилаються за останнім ві-
домим місцем його проживання чи перебування, а
процесуальні документи, що підлягають врученню обвинува-
ченому, надсилаються захиснику. Інформація про такі доку-
менти та повістки про виклик обвинуваченого обов’язково
публікуються у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5
цього Кодексу. З моменту опублікування повістки про виклик
у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином оз-
найомленим з її змістом.

Відповідно до ч.5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на
виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 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 спеці-
ального судового провадження. Згідно п.20-1 розділу XI «Пе-
рехідних положень» КПК України, положення ч.5 ст.136 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 прове-
дення антитерористичної операції.

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

Суддя Хіміч В. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єлісеєва
Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року народження (останнє відоме місце про-
живання: м. Севастополь АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15) у вчиненні
злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 05 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою!
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД» 

(ідентифікаційний код 30439338)
У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про надання інформації від

01.09.2016 № 20-26.13/07-9223 товариству з обмеженою відповідальністю
«УКРЗВ’ЯЗОКГІДРОБУД» (ідентифікаційний код 30439338), зазначену вимогу
(повний її зміст) розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна–До уваги суб’єктів господа-
рювання».

Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ
про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердже-
них розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за
№ 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від
29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами).

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву
ТОВ «Порше Мобіліті» до Рижкова І. А. про стягнення заборгованості.

Відповідач Рижков Ігор Анатолійович, 28.02.1976 р.н., останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Щербакова, 65, викликається
на 06.12.2016 року о 13.30 год. до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його
відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул.
Консульська, 64, м. Бердянськ, 05 грудня 2016 року о 08.30 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі № 310/7605/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Жижка Сергія Анатолійовича, Жижко Євгенії Вікторівни, Коренського
Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Жижка Сергія Анатолійовича, Жижко Євгенію Вікто-
рівну, Коренського Сергія Анатолійовича як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів в
судове засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріа-
лами.

Суддя В. В. Петягін

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул.
Консульська, 64, м. Бердянськ, 05 грудня 2016 року о 08.45 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі № 310/7608/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Малини Вікторії Павлівни, Юськової Ольги Володимирівни, Канцедал
Поліни Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Малину Вікторію Павлівну, Юськову Ольгу Володими-
рівну, Канцедал Поліну Володимирівну як відповідачів.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів
в судове засідання судове засідання буде проведене за наявними мате-
ріалами.

Суддя В. В. Петягін

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє,
що розгляд цивільної справи за № 369/5386/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» до Лютого Ан-
дрія Павловича, Лютої Наталії Володимирівни, фізичної
особи-підприємця Полторацького Костянтина Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором № 141/08-ф від
18.07.2008 р. відбудеться 08 грудня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Усатова Д. Д.
в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської об-
ласті, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде розглядатись
за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає
Адельгейм Ольгу Євгенівну (останнє відоме місце проживання: вул. Ба-
гачанська, 60, кв. 15, м. Миргород Полтавської області) як відповідача
в судове засідання по цивільній справі 541/2301/16-ц провадження 
№ 2/541/1113/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Адельгейм
Ольги Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2016 року о 15 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород
Полтавської області, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідачки Адельгейм О. Є. до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка Адельгейм О. Є. зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна справа за апеляцій-
ною скаргою голови правління Кредитної спілки «Співдружність» Шепеля
Ігоря Миколайовича на заочне рішення Деснянського районного суду 
м. Києва від 14 червня 2016 року в цивільній справі за позовом Кредитної
спілки «Співдружність» до Заєць (Сільвестр) Оксани Леонідівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, призначена до розгляду в
приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: м. Київ вулиця
Солом’янська, 2А о 17 годині 30 хвилин 01 грудня 2016 року.

В судове засідання викликаються:
Заєць (Сільвестр) О. Л.
02232, м. Київ, вул. Бальзака, 92-а, кв. 99.
З опублікуванням оголошення про виклик особи вважаються повідом-

леними про час, день та місце судового засідання.
Суддя Н. О. Прокопчук

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає об-
винуваченого Ерднієва Олексія Німгіровича, 04.01.1997 року народження
(останнє відоме місце проживання: вул. Незалежності, 84/37, м. Чортків
Тернопільської області) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 05 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. Явка в судове засідання є
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кунцьо С. В.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Плач-
кова Миколу Борисовича, 29 липня 1979 року народження, останнє відоме місце
реєстрації за адресою: вул. Суворова, № 77, с. Калчева, Болградський район,
Одеська область, що 07.12.2016 року в залі судового засідання № 4 Болград-
ського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 497/1790/16-ц за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни до Плачкова Миколи Борисовича про стягнення суми страхового відшко-
дування.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Плачкову Миколі Борисо-
вичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі осо-
бисто або через представника. У разі неявки в судове засідання Плачкова
Миколи Борисовича, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача
та його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, 28 листопада 2016 року о 08-15 годині буде прове-
дено судове засідання у цивільній справі №310/7492/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Дельта
Банк» Кадирова В .В. до Мартинцова Віталія Петровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Суд викликає Мартинцова Віталія Петровича як відповідача. Явка відповідача
до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове засідання судове
засідання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області викликає в якості відпові-
дача Присекара Руслана Костянтиновича, 27.03.1975 р.н., у судове засідання на
01.12.2016 року о 09:00 год. по цивільній справі №500/3920/16-ц за позовом
Органу опіки та піклування Виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Оде-
ської області до Присекара Руслана Костянтиновича, третя особа, яка не заявляє
самостійні вимоги щодо предмета спору, Касім Іван Степанович про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

Адреса суду: 68600, Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Клушина, 2. У разі
неявки у судове засідання відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ністю.  

Суддя Н. В. Баннікова

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 
(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 грудня 2016 року змінюються тарифи на по-
слугу Телефонія для існуючих абонентів — фізичних та юридичних
осіб.

Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 або 177 
(з телефонних ліній Vega). Перелік тарифних планів з новою тарифі-
кацією — на сайті www.vegatele.com. або в Особистому кабінеті або-
нента — my.vegatele.com.

Сновський (Щорський) районний суд Чернігівської області викликає у
судове засідання, яке відбудеться 28 листопада 2016 року о 08.00 годині
в приміщенні Сновського (Щорського) районного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська область, м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги,
37-б, Драгомир Таїсію Семенівну (останнє відоме місце реєстрації — Чер-
нігівська обл., Щорський р-н., с. Хотуничі) як відповідача по цивільній
справі № 749/767/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Драгомир Таїсії
Семенівни про стягнення заборгованості.

Суддя Чигвінцев М. С.

Макарівським районним судом Київської
області було винесено заочне рішення від
19.07.2016 року, яким позовні вимоги Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Масляникова
Віктора Феліксовича про стягнення заборго-
ваності задоволено частково.

Учасники процесу можуть отримати по-
вний текст вказаного заочного рішення в
приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 35.

Суддя А. В. Косенко

Каховський міськрайонний суд Херсон-
ської області у зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом Феррара Маріо до Ко-
робко Наталії Миколаївни про розірвання
шлюбу викликає як відповідачку Коробко На-
талію Миколаївну. Судове засідання відбу-
деться 28 листопада 2016 року о 13.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської об-
ласті, вул. Мелітопольська, 172, каб. № 27. В
разі неявки у судове засідання відповідача
слухання справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Оріхівський районний суд Запорізької області,
що розташований за адресою: 70500, Запорізька
область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає пред-
ставника Кутейниківської селищної ради Амвросіїв-
ського району Донецької області як відповідача та
приватного нотаріуса Маріупольського міського но-
таріального округу Борисевич Таїсію Степанівну в
якості третьої особи, за позовом Простакова Дениса
Володимировича до Кутейниківської селищної ради
Амвросіївського району Донецької області, третя
особа: приватний нотаріус Маріупольського мі-
ського нотаріального округу Борисевич Таїсія Сте-
панівна про визнання права власності на
автомобіль, в судове засідання на 28.11.2016 року
о 10.00 годині. У разі неявки у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справах доказами.

Суддя Л. С. Щербань



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР14

оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області 

викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2259/16-ц за позовом ПАТ «Експрес-Банк» до Гор-
дейкової Світлани Володимирівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 07.12.2016 року о 14.30
год. (резервна дата на 21.12.2016 року о 14.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Гордейкова Світлана Володи-
мирівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Совет-
ська, буд. 4, кв. 48. У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
30 листопада 2016 року о 13.15 годині в приміщенні
Великобілозерського районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, с.Велика Бі-
лозерка, вул.Пархоменка, 193, Андрушка Олексан-
дра Леонідовича (останнє відоме місце реєстрації -
Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика
Білозерка, вул. Студентська, буд. 6) в якості відпо-
відача по цивільній справі №312/278/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Андрушка Олександра
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Суддя Яцун О. О.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 01 грудня 2016 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіро-
воградська область, м. Світловодськ, вул. Примор-
ська, 48 (Суддя Баранець A. M.) відбудеться
слухання цивільної справи № 401/3097/16-ц, провад-
ження по справі № 2/401/1309/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Кредобанк» до
Євстратенка Миколи Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Єв-
стратенко Микола Миколайович.

Великоновосілківський районний суд Донецької області
в зв’язку з розглядом цивільної справи № 220/2034/16-ц
(провадження № 2/220/718/16) за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Балжи Андрія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором повідомляє, що
судове засідання призначено на 08.12.2016 р. на 09 год.
15 хв. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул.
Фонтанна, 21, Суддя Якішина О. М. Суд викликає як від-
повідача Балжи Андрія Олександровича. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

У Подільському районному суді м. Києва
28.11.2016 р. о 09 год. 15 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Стьопкіної Ірини
Михайлівни про стягнення заборгованості.

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

При неявці відповідача – справа буде слухатись за
його відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/3567/2016 за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Пінцеша Володимира Беняміновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє
відоме місце проживання відповідача Пінцеша Володимира
Беняміновича: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2. Відповідач викликається до суду на 02
грудня 2016 року на 08 год. 10 хв. для участі у судовому за-
сіданні. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове за-
сідання, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Старобільський районний суд Луганської області

повідомляє, що 04.11.2016 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 431/4452/16ц за позо-

вом Публічного акціонерного товариства

комерційного банку «Приватбанк» до Очеретного

Володимира Віталійовича, 12.01.1982 р.н., про стяг-

нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Ткач О. В.

Великоновосілківський районний суд Донецької області
в зв’язку з розглядом цивільної справи № 220/1808/16-ц
(провадження № 2/220/645/16) за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Ковальського Івана Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором
повідомляє, що судове засідання призначено на
07.12.2016 р. на 09.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, Великоновосілківський район, смт Ве-
лика Новосілка, вул. Фонтанна 21, Суддя Якішина О. М.
Суд викликає як відповідача Ковальського Івана Вікторо-
вича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа буде розглянута за його
відсутності.

Суворовський районний суд м.Одеси викликає в судове
засідання в якості відповідача — Дубель Інну Миколаївну,
місце проживання невідоме, по цивільній справі 
№ 523/12660/16-ц за позовом  ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ду-
бель Інни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 січня 2017 року о 09 го-
дині 30 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних до-
казів.

Суддя В. В. Бузовський

Енергодарський міський суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 30 лис-
топада 2016 року о 13.20 годині в приміщенні Енер-
годарського міського суду Запорізької області за
адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, пр-т Буді-
вельників, 17, Воронкова Ігоря Петровича (останнє
відоме місце реєстрації - Запорізька обл., м. Енер-
годар, в/ч 3042) в якості відповідача по цивільній
справі №316/821/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Воронкова Ігоря Петровича про стягнення
заборгованості.

Суддя М. В. Капустинський

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання у якості відповідача — Курочкіна Василя Валері-
йовича, місце проживання невідоме, по цивільній справі 
№ 523/9904/16-ц за позовом публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приват Банк» до Курочкіна Ва-
силя Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року о 12.00
год. за адресою: м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
68, зал судових засiдань №16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних до-
казів.

Суддя В. В. Бузовський

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Краснодемську Світлану Федорівну за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Краснодемської Світлани Фе-
дорівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 30.11.2016 р.
o 12 год. 30 хв. у приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі
неявки Краснодемської Світлани Федорівни судове за-
сідання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Смірнова Володимира Юрійовича в судове за-
сідання, яке відбудеться 29 листопада 2016 року о 09.00
годин для розгляду цивільної справи № 655/694/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Смірнова Володимира Юрі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Борзнянський районний суд Чернігівської області викли-
кає Кадинську Антоніну Борисівну як відповідача у цивільній
справі № 730/1046/16-ц за позовом Кадинської Тетяни
Дмитрівни до Кадинської Антоніни Борисівни про визнання
особи такою, що втратила право користування житлом, яка
призначена до розгляду на 01 грудня 2016 року о 12-00 год.
у приміщенні Борзнянського районного суду Чернігівської
області за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна Борз-
нянського району Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст.74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням даного оголошення про виклик від-
повідач вважається належним чином повідомленим про час
і місце розгляду справи.

Суддя Тіслюк І. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Гаврилюка Ярослава Анатолійовича та
Довгополова Олександра Сергійовича в якості відпові-
дачів по цивільній справі №2/756/5352/16 (756/11506/16-ц)
за позовом Кредитної спілки профспілок МВС України
до Білоуса Олександра Анатолійовича, Гаврилюка Ярос-
лава Анатолійовича, Довгополова Олександра Сергійо-
вича про стягнення суми боргу та неустойки у зв’язку з
порушенням боржниками зобов’язань згідно з кредит-
ним договором та договорами поруки. Судове засідання
відбудеться 09 грудня 2016 р. о 12:00 годині в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 07.10.2016 року було винесено
ухвалу по цивільній справі № 409/2402/16-ц за за-
явою Ігіної (Кузнецової) Ірини Володимирівни про
видачу дубліката виконавчого листа по справі 
№ 2-1153/08 Артемівського районного суду м. Лу-
ганська за позовом Кузнецової Ірини Володимирівни
до Кузнецова Миколи Олександровича про стяг-
нення аліментів, якою заяву задоволено у повному
обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідача по цивільній справі
№317/3086/16-ц за позовом Войтовського Костян-
тина Віталійовича до ПАТ «Народна фінансово-стра-
хова компанія «Добробут», треті особи: Ситник
Андрій Сергійович, Шафаренко Едуард Леонідович
про стягнення страхового відшкодування. Слухання
справи відбудеться 05.12.2016 року о 15-00 годині
в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Істоміна, 10. Явка є обов’язковою.

Суддя І. Б. Громова

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 05
грудня 2016 року о 09-00 годині буде проведено судове
засідання у цивільній справі №310/7613/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії — Донецьке обласне уп-
равління AT «Ощадбанк» до Перкатого Артема
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Перкатого Артема Васильовича як від-
повідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання, судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє,

що 26.01.2017 року о 15:00 год. буде проводитись

судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ

КБ «ПРИВАТБАНК» до Ленова А. О. про стягнення

боргу. Ленов Андрій Олександрович викликається у

судове засідання як відповідач. В разі неявки остан-

нього, справу буде розглянуто у його відсутність. Ад-

реса суду: м. Київ, пр.Маяковського, 5-в, каб.12. 

Суддя С. В. Ярошенко

Апеляційним суд Донецької області у м. Бахмуті (вул.
Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає кримінальне про-
вадження № 12014051060000214 (11 кп/775/1171/2016) від-
носно Смирнова Андрія Васильовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України.

Обвинувачений по справі Смирнов Андрій Васильович за-
реєстрований за адресою: Донецька обл., м. Луганськ, вул.
Садова 1/33, с. Ювілейне, Луганська область, викликається
на судові засідання на 07 грудня 2016 року на 11 годину 00
хвилин до суду для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя А. І. Самойленко

Апеляційний суд Вінницької області викликає Морсі
Махмуда Талаата Абдуллаха як відповідача у цивільній
справі № 127/12376/16-ц за позовом Морсі Тетяни Олек-
сандрівни до Морсі Махмуда Талаата Абдуллаха, за
участю третьої особи без самостійних вимог щодо пред-
мету спору — Служби у справах дітей Вінницької міської
ради про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Розгляд
справи відбудеться 29 листопада 2016 року о 15 год. 30
хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 6, зал судових
засідань № 2. 

Суддя Іващук В. А.

Семенівський районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Огієнко Олесю Михайлівну (ос-
таннє відоме місце проживання: с. Лосівка, Семенівський
район, Чернігівська область, 15453) для участі у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Огієнко Олесі
Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, розгляд якої відбудеться 30 листопада 2016
року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Семенівського
районного суду Чернігівської області (зал №1, вул. Цен-
тральна, 6, м. Семенівка,Чернігівська область, 15400). 

Суддя О. І. Гнип

Калинівський районний суд Вінницької області викликає
як відповідача Мельник Валентину Миколаївну, 18.09.1965
року народження, місце проживання якої не відоме, останнє
місце перебування: м. Калинівка, вул. Берегова, 10, Вінниць-
кої області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Калинівської міської ради, Мельник Валентини
Миколаївни про надання права щодо отримання акта про
присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки, в су-
дове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 07 грудня
2016 року за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського,
70, каб. №5, Вінницької області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справу буде
розглянуто за її відсутності за наявними в справі доказами. 

Суддя Ю. О. Аліменко

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Переписну Анастасію Олегівну про те, що
судовий розгляд цивільної справи №484/3156/16-ц провад-
ження №2/484/2334/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до неї про
стягнення заборгованості, через неявку відповідача відкла-
дено на 29.11.2016 р. на 09.45 год. У вказаний час відповідачу
необхідно з’явитися до суду за адресою: вул. І. Виговського,
18, м. Первомайськ Миколаївської області. У разі неявки від-
повідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде роз-
глянутий за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів та постановлене заочне рішення. 

Суддя Т. Я. Літвіненко

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ви-
кликає в судове засідання Зінченка Юрія Володимировича
по цивільній справі №500/3172/16-ц за позовом публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Зінченка Юрія Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
14.12.2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2, суддя Швець В. М.

Повідомляємо, що у випадку Вашої неявки справа
буде розглянута в Вашу відсутність. У разі наявності по-
важних причин неможливості з’явитися до суду, необ-
хідно повідомити суд.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ви-
кликає в судове засідання Горєлову Анжелу Вікторівну
по цивільній справі №500/4063/16-ц за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Горєлової Анжели Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
14.12.2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2, суддя Швець В. М.

Повідомляємо, що у випадку Вашої неявки справа
буде розглянута в Вашу відсутність. У разі наявності по-
важних причин неможливості з’явитися до суду, необ-
хідно повідомити суд.

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендери на продовження ліцензії 

з використання програмного забезпечення 

Symantec EP 12.1 на 2017 р.

Умови проведення тендера розміщені на сайті

www.marfinbank.ua

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ви-
кликає в судове засідання Сергійчука Олександра Мико-
лайовича по цивільній справі №500/1798/16-ц за
позовом публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Сергійчука Олександра Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 14.12.2016 року о 14.00 год.
в приміщенні суду за адресою: м. Ізмаїл, вул. Клушина,
2, суддя Швець В. М.

Повідомляємо, що у випадку Вашої неявки справа
буде розглянута в Вашу відсутність. У разі наявності по-
важних причин неможливості з’явитися до суду, необ-
хідно повідомити суд.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Попової К. В. до Пугачова М. М.
про надання дозволу на в’їзд на тимчасово неконтрольовану
територію (зону проведення АТО) та виїзд із неї неповноліт-
нього без згоди та супроводу другого з батьків.

Відповідач по справі Пугачов Максим Миколайович, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Бессонова, б. 33, кв. 179, викликається на 08.05 годину
01 грудня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання
сторону Саніна Олександра Володимировича на
09.00 год. 08.12.2016 р. для участі у розгляді справи
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства «Перший інвестиційний банк» на рі-
шення Києво-Святошинського районного суду Київ-
ської області від 30 червня 2016 року за позовом
Публічного акціонерного товариства «Перший інвес-
тиційний банк» до Саніна Олександра Володимиро-
вича про звернення стягнення на майно шляхом
набуття права власності на предмет іпотеки.

Суддя А. С. Сержанюк

Публічне акціонерне товариство

«МАРФІН БАНК»
оголошує тендери на:

- придбання 2 (двох) SAN комутаторів Brocade
6510 Switch (чи аналогів);

- друк реклами Банку та її експонування 
на зовнішні рекламні конструкції 

(з подальшим їх обслуговуванням) у 2017 р.
Умови проведення тендера розміщені на сайті

www.marfinbank.ua

Новопсковський районний суд Луганської області
30.11.2015 ухвалив заочне рішення по цивільній справі
ЄУ №420/3025/15-ц, яким позовні вимоги ПАТ «Банк
Камбіо» до Безродного Анатолія Миколайовича, Куби-
нішина Миколи Євстахійовича та Шабло Сергія Олексан-
дровича про стягнення кредитної заборгованості
задоволені повністю.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК Ук-
раїни: заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана про-
тягом десяти днів з дня отримання його копії.

Голова суду Р. Р. Потапенко
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ПрАТ «СТ «Іллічівське» повідомляє про втрату бланків полісів обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, наведенних в таб.
Просимо вважати недійсними:

АЕ4045076; АЕ5799891; АЕ5799892; АЕ6962729; АЕ6962757; АЕ6962758; АЕ8486916;
АЕ9450661; АК0258135;  АК0827532; АК0827533; АК0827534; АК0827535; АК0827536; АК0827537;
АК0827538; АК0827539; АК0827540; АК0827541; АК0827542; АК0827543; АК0827544; АК0827545;
АК0827546; АК0827547; АК0827548; АК0827549; АК0827550; АК0827551; АК0827552; АК0827553;
АК0827554;АК0827555; АК0827556; АК0827557; АК0827558; АІ3184996; АІ9410197; АІ9650006;
АІ9650007; АІ9650099; АІ9650100; АІ9650101; АІ9650104  АІ9650114; АІ9650115; АІ9650116;
АІ9650117; АІ9650118; АІ9650119; АІ9650120;  АІ9650121; АІ9650122; АІ9650123;  АЕ3614263;
АЕ3627200; АЕ3627475; АЕ3630876; АЕ3630877; АЕ5794001; АЕ5794005; АЕ5794007; АЕ5794406;
АЕ5794407; АЕ5799831; АЕ5799885; АЕ6962223; АЕ6962224; АЕ7936332; АЕ7944051; АЕ7944052;
АЕ7944053; АЕ7944056; АЕ8853555; АЕ8853571; АЕ8853572; АК0258304; АК0258305; АК0258306;
АК0258307; АК0258308; АК0258309; АК0258310; АК0258311; АК0258312; АК0258313; АК0258394;
АК0258399; АК0258400; АК0258401; АК0258557; АК0258558; АК0827151; АК0827152; АК0827153;
АК0827154; АК0827157; АК0827158; АК0827234; АК0827235; АК0827236; АК0827237; АК0827239;
АК0827240; АК0827248; АК0827261; АК0827265; АК0827266; АК0827288; АК0827289; АК0827290;
АК0827291; АК0827333; АК0827334; АК0827335; АК0827336; АК0827337; АК0827338; АК0827339;
АК0827340; АК0827341; АК0827342; АК0827343; АК0827344; АК0827345; АК0827346; АК0827347;
АК0827348; АК0827349; АК0827350; АК0827351; АК0827352; АК0827353; АК0827564; АК0827566;
АК0827567; АК0827568; АК0827901; АК0827902; АК0827903; АК0827904; АК0827905; АК0827906;
АК0827907; АК0827908; АК0827909; АК0827910; АК0827911; АК0827912; АК0827913; АК0827914;
АК0827915; АК0827916; АК0827917; АК0827918; АК0827919; АК0827920; АК0827921; АК0827922;
АК0827923; АК0827924; АК0827925; АК0827926; АК0827927; АК0827928; АК0827929; АК0827930;
АК0827931; АК0827932; АК0827933; АК0827934; АК0827935; АК0827936; АК0827937; АК0827938;
АК0827939; АК0827940; АК0827941; АК0827942; АК0827943; АК0827944; АК0827945; АК0827946;
АК0827947; АК0827948; АК0827949; АК0827950; АК0827951; АК0827952; АК0827953; АК0827954;
АК0827955; АК0827956; АК0827957; АК0827958; АК0827959; АК0827960; АК0827961; АК0827962;
АК0827963; АК0827964; АК0827965; АК0827966; АК0827967; АК0827968; АК0827969; АК0827970;
АК0827971; АК0827972; АК0827973; АК0827974; АК0827975; АК0827977; АК0827978; АК0827979;
АК0827980; АК0827981; АК0827982; АК0827983; АК0827984; АК0827985; АК0827986; АК0827987;
АК0827988; АК0827989; АК0827990; АК0827991; АК0827992; АК0827993; АК0827994; АК0827995;
АК0827996; АК0827997; АК0827998; АК0827999; АК0828000; АК0835551; АК0835552; АК0835553;
АК0835554; АК0835555; АК0835556; АК0835557; АК0835558; АК0835559; АК0835560; АК0835561;
АК0835562; АК0835563; АК0835564; АК0835565; АК0835566; АК0835567; АК0835568; АК0835569;
АК0835570; АК0835571; АК0835572; АК0835573; АК0835574; АК0835575; АК0835576; АК0835577;
АК0835578; АК0835701; АК0835702; АК0835703; АК0835704; АК0835705; АК0835706; АК0835707;
АК0835708; АК0835709; АК0835710; АК0835711; АК0835712; АК0835713; АК0835714; АК0835715;
АК0835716; АК0835717; АК0835718; АК0835719; АК0835720; АК0835721; АК0835722; АК0835723;
АК0835724; АК0835725; АК0835726; АК0835727; АК0835728; АК0835729; АК0835730; АК0835731;
АК0835732; АК0835733; АК0835734; АК0835735; АК0835736; АК0835737; АК0835738; АК0835739;
АК0835740; АК0835741; АК0835742; АК0835743; АК0835744; АК0835745; АК0835746; АК0835747;
АК0835748; АК0835749; АК0835750; АК0835751; АК0835752; АК0835753; АК0835754; АК0835755;
АК0835756; АК0835757; АК0835758; АК0835759; АК0835760; АК0835761; АК0835762; АК0835763;
АК0835764; АК0835765; АК0835766; АК0835767; АК0835768; АК0835769; АК0835770; АК0835771;
АК0835772; АК0835773; АК0835774; АК0835775; АК0835776; АК0835777; АК0835778; АК0835779;
АК0835780; АК0835781; АК0835782; АК0835783; АК0835784; АК0835785; АК0835786; АК0835787;
АК0835788; АК0835789; АК0835790; АК0835791; АК0835792; АК0835793; АК0835794; АК0835795;
АК0835796; АК0835797; АК0835798; АК0835799; АК0835800; АЕ7944650; АК0827293; АК0827294;
АК0827295; АК0827669; АК0827670; АК0827671; АК0827672; АК0827673; АК0827674; АК0827675;
АК0827676; АК0827677; АК0827678; АК0827747; АК0827748; АК0827749; АЕ8494274; АК0246052;
АК0246388; АК0246394; АЕ9450759; АЕ9450760; АЕ9450761; АЕ9450762; АЕ9450763; АК0827457;
АК0827458; АК0827561; АК0827562; АК0827563; АК0827679; АК0827680; АК0827682; АК0827683;
АК0827685; АК0827686; АК0827687; АК0827688; АК0827689; АК0827690; АК0827695; АК0827696;
АК0827697; АК0827698; АК0827699; АК0827700; АК0827701; АК0827702; АК0827703; АК0827704;
АК0827705; АК0827706; АК0827707; АК0827708; АК0827709; АК0827710; АК0827711; АК0827712;
АК0827713; АК0827714; АК0827715; АК0827716; АК0827717; АК0827718; АК0827719; АК0827720;
АК0827721; АК0827722; АК0827723; АК0827724; АК0827725; АК0827726; АК0827727; АК0827728;
АК0827729; АК0827730; АК0827731; АК0827732; АК0827733; АК0827734; АК0827735; АК0827736;
АК0827737; АК0827738; АІ4476384; АЕ4045167; АІ4472122; АІ4472123; АЕ5799824; АК0258455;
АЕ3619087; АЕ3619088; АЕ3619089; АЕ3619090;  АЕ5299233; АЕ5299234; АЕ5299375; АЕ5307471;
АЕ5307473; АЕ5307517; АЕ5307518; АЕ5307521;АЕ5307581; АЕ5307583; АЕ5307584; АЕ5307585;
АЕ5788123; АЕ5788130; АЕ5788257; АЕ6962011; АЕ6962012; АЕ6962013; АЕ6962981; АЕ6962982;
АЕ6962983; АЕ6962984; АЕ6962985; АЕ6962986; АЕ6962987; АЕ6962988; АЕ8853116; АЕ8853647;
АЕ9450934; АЕ9450977; АК0258470; АК0827465; АК0827476; АК0827488; АК0827489; АК0827490;
АК0827491; АК0827492; АК0827493; АК0827494; АК0827495; АК0827496; АК0827497; АК0827498;
АК0827499; АК0827500; АК0827501; АК0827502; АК0827503; АК0827504; АК0827505; АК0827851;
АК0827852;АК0827853; АК0827854; АК0827855; АК0827856; АК0827857; АК0827858; АК0827859;
АК0827860; АК0827861; АК0827862; АК0827863; АК0827864; АК0827865; АК0827866; АК0827867;
АК0827868; АК0827869; АК0827870; АК0827871; АК0827872; АК0827873; АК0827874; АК0827875;
АК0827876; АК0827877; АК0827878; АК0827881; АК0827882; АК0827884; АК0827885; АК0827886;
АК0827887; АК0827888; АК0827889; АК0827890; АК0827891; АК0827892; АК0827893; АК0827894;
АК0827896; АК0827897; АК0827898; АК0827899; АК0827900; АК0835501; АК0835502; АК0835503;
АК0835504; АК0835505; АК0835506; АК0835507; АК0835508; АК0835509; АК0835510; АК0835511;
АК0835512; АК0835513; АК0835514; АК0835515; АК0835516; АК0835517; АК0835518; АК0835519;
АК0835521; АК0835522; АК0835523; АК0835524; АК0835525; АК0835526; АК0835527; АК0835528;
АК0835529; АК0835530; АК0835531; АК0835532; АК0835533; АК0835534; АК0835535; АК0835536;
АК0835537; АК0835538; АК0835539; АК0835540; АК0835541; АК0835542; АК0835543; АК0835544;
АК0835545; АК0835546; АК0835547; АК0835548; АК0835549; АК0835550; АІ9650029; АІ9650030;
АІ9650040; АІ9650091; АІ9650096; АІ9650097; АІ9650098; АІ9650112; АІ9650113; АЕ5299415;
АЕ5299416; АЕ5307431; АЕ5799725; АЕ5799726; АЕ6962368; АЕ6962370; АЕ6962720; АЕ7936091;
АЕ7936378; АЕ7944016; АЕ7944017; АЕ7944018; АЕ7944019; АЕ7944020; АЕ7944223; АЕ7944238;
АЕ7944239; АЕ7944310; АЕ7944311; АЕ7944312; АЕ7944313; АЕ7944677; АЕ8486970; АЕ8488686;
АЕ8488687;АЕ8488688; АЕ8488690; АЕ8488694; АЕ8488744; АЕ8494229; АЕ8494251; АЕ8494252;
АЕ8494303; АЕ8494304; АЕ8494346; АЕ8494348; АЕ8494350; АЕ8494351; АЕ8494403; АЕ8853025;
АЕ8853077; АЕ8853092; АЕ8853170; АЕ8853184; АЕ8853287; АЕ8853288; АЕ8853289; АЕ8853290;
АЕ8853291; АЕ8853292; АЕ8853293; АЕ8853522; АЕ8853523; АЕ8853545; АЕ9450718; АЕ9450802;
АЕ9450858;АЕ9450859; АЕ9450892; АЕ9450916; АЕ9451021; АЕ9451022; АК0246003; АК0246145;
АК0246146; АК0246147; АК0246159; АК0246274; АК0246384; АК0246411; АК0246412; АК0246413;
АК0246414; АК0246415; АК0246460; АК0246523; АК0246524; АК0246525; АК0246526; АК0246531;
АК0246549; АК0246550; АК0246556; АК0246560; АК0246562; АК0258102; АК0258125; АК0258189;
АК0258291; АК0258354; АК0258355; АК0258356; АК0258405; АК0258425; АК0258426; АК0258428;
АК0258429; АК0258430; АК0258431; АК0258433; АК0258434; АК0258435; АК0258436; АК0258446;
АК0258447; АК0258448; АК0258449; АК0258450; АК0258451; АК0258560; АК0258561; АК0258578;
АК0258580; АК0258581; АК0258582; АК0258583; АК0258589; АК0258590; АК0258608; АК0258620;
АК0258621; АК0258632; АК0258633; АК0258641; АК0258642; АК0258643; АК0258644; АК0258647;
АК0258648; АК0258649; АК0258650; АК0258651; АК0827055; АК0827056; АК0827071; АК0827072;
АК0827077; АК0827078; АК0827079; АК0827080; АК0827083; АК0827086; АК0827087; АК0827088;
АК0827089; АК0827090; АК0827091; АК0827092; АК0827093; АК0827094; АК0827095; АК0827096;
АК0827097; АК0827098; АК0827099; АК0827100; АК0827101; АК0827102; АК0827103; АК0827110;
АК0827111; АК0827112; АК0827113; АК0827114; АК0827115; АК0827116; АК0827117; АК0827120;
АК0827121; АК0827303; АК0827304; АК0827305; АК0827306; АК0827307; АК0827308; АК0827309;
АК0827312; АК0827313; АК0827314; АК0827315; АК0827316; АК0827317; АК0827318; АК0827319;
АК0827320;АК0827321; АК0827322; АК0827323; АК0827324; АК0827325; АК0827326; АК0827327;
АК0827328; АК0827329; АК0827330; АК0827331; АК0827332; АК0827358; АК0827359; АК0827360;
АК0827361; АК0827362; АК0827363; АК0827374; АК0827375; АК0827376; АК0827377; АК0827378;
АК0827382; АК0827383; АК0827384; АК0827385; АК0827386; АК0827387; АК0827388; АК0827389;
АК0827390; АК0827391; АК0827392; АК0827393; АК0827394; АК0827395; АК0827396; АК0827397;
АК0827398; АК0827399; АК0827400; АК0827401; АК0827402; АК0827403; АК0827404; АК0827405;
АК0827406; АК0827407; АК0827408; АК0827409; АК0827432; АК0827433; АК0827434; АК0827435;
АК0827436; АК0827437; АК0827438; АК0827439; АК0827440; АК0827441; АК0827442; АК0827443;
АК0827444; АК0827447; АК0827570; АК0827571; АК0827572; АК0827573; АК0827575; АК0827576;
АК0827577; АК0827578; АК0827579; АК0827581; АК0827583; АК0827585; АК0827586; АК0827587;
АК0827588; АК0827589; АК0827590; АК0827591; АК0827594; АК0827595; АК0827596; АК0827597;
АК0827598; АК0827599; АК0827600; АК0827601; АК0827602; АК0827603; АК0827604; АК0827605;
АК0827607; АК0827610; АК0827611; АК0827612; АК0827613; АК0827614; АК0827615; АК0827616;
АК0827618; АК0827619; АК0827620; АК0827621; АК0827622; АК0827623; АК0827624; АК0827625;
АК0827626; АК0827627; АК0827628; АК0827629; АК0827630; АК0827631; АК0827632; АК0827633;
АК0827635; АК0827637; АК0827638; АК0827639; АК0827640; АК0827641; АК0827642; АК0827643;
АК0827644; АК0827645; АК0827646; АК0827647; АК0827648; АК0827649; АК0827650; АК0827651;
АК0827652; АК0827653; АК0827654; АК0827655; АК0827656; АК0827657; АК0827658; АК0827660;
АК0827661; АК0827662; АК0827663; АК0827664; АК0827665; АК0827666; АК0827667; АК0827668;
АК0827751; АК0827753; АК0827754; АК0827755; АК0827756; АК0827757; АК0827758; АК0827759;
АК0827760; АК0827761; АК0827762; АК0827763; АК0827764; АК0827765; АК0827766; АК0827767;
АК0827768; АК0827769; АК0827770; АК0827771; АК0827772; АК0827773; АК0827774; АК0827775;
АК0827776; АК0827777; АК0827778; АК0827779; АК0827780; АК0827781; АК0827782; АК0827783;
АК0827785; АК0827786; АК0827787; АК0827788; АК0827790; АК0827791; АК0827792; АК0827793;
АК0827794; АК0827795; АК0827796; АК0827797; АК0827798; АК0827799; АК0827800; АК0827801;
АК0827802; АК0827803; АК0827804; АК0827805; АК0827806; АК0827807; АК0827808; АК0827809;
АК0827810; АК0827811; АК0827812; АК0827813; АК0827814; АК0827815; АК0827816; АК0827817;
АК0827818; АК0827819; АК0827820; АК0827821; АК0827822; АК0827823; АК0827824; АК0827825;
АК0827826; АК0827827; АК0827828; АК0827829; АК0827830; АК0827832; АК0827833; АК0827834;
АК0827835; АК0827836; АК0827837; АК0827838; АК0827839; АК0827840; АК0827841; АК0827843;
АК0827844; АК0827845; АК0827846; АК0827847; АК0827848; АК0827849; АК0827850.

Тимчишин Юрій Іванович, 20.12.1978 року народження, проживаючий за ад-
ресою: м. Сколе, вул. Б.Хмельницького, 6/1 Львівської області, відповідно до
вимог ст.ст.134, 135, 137, 297-1, 297-5 КПК України, викликається 16 грудня
2016 року о 15 год. 00 хв. до Стрийського міськрайонного суду за адресою: 
м. Стрий, вул. Валова, 12, зал судових засідань № 2 ( 03245-7-04-66) для участі
в якості обвинуваченого у судовому засіданні по розгляду кримінального про-
вадження №12012150300000010 від 29.11.2012 року, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

У відповідності до вимог п.1 ч.7 ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’яза-
ний прибути за викликом суду, а в разі неможливості прибути за викликом у
призначений строк — заздалегідь повідомити про це суд.

Ст. 138 КПК України передбачає поважні причини неприбуття особи на ви-
клик. Статтею 323 КПК України передбачені наслідки неприбуття обвинуваче-
ного:

1. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про
привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 цього Кодексу.

2. Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених
у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватись за відсутності
обвинуваченого (in absentia) крім неповнолітнього, коли злочини вчинені осо-
бами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кри-
мінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) або оголошені у
міждержавний та/або міжнародний розшук.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються
матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате
кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального
судового провадження стосовно такого обвинуваченого. Участь захисника у
спеціальному судовому провадженні є обов’язковою.

Головуючий по справі суддя Гулкевич О. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.Торецьк, вул.
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом Дідковського Іллі Олексан-
дровича до Медведева Євгена Юрійовича, Медведева Юрія Михайловича, Мед-
ведевої Ірини Анатоліївни, третя особа: Відділ реєстрації зняття з реєстрації
громадян за місцем проживання виконавчого органу Торецької міської ради,
про визнання осіб такими, що втратили право користуватися житловим примі-
щенням, та зняття з реєстраційного обліку. Відповідачі по справі Медведев
Євген Юрійович, Медведев Юрій Михайлович, Медведева Ірина Анатоліївна (за-
реєстровані за адресою: м.Торецьк, с. Дружба, вул. Гайдара, 19/1) викликаються
на 08 грудня 2016 року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, 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 В. В. Андреєв

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд апеляційної скарги
Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний
банк України» на рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 09
червня 2016 року в справі за позовом Рябоконь Анатолія Федоровича до
Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Консоль ЛТД», Това-
риства і обмеженою відповідальністю «Техноінвест», Публічного акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», третя
особа приватний нотаріус Сімферопольського міського нотаріального ок-
ругу Автономної Республіки Крим Калініна Надія Василівна про визнання
договору іпотеки недійсним, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду
м. Києва (вул. Солом’янська, 2 а) 01 грудня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин. У випадку явки, при собі мати паспорт або інший документ, який по-
свідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул.
Консульська, 64, м. Бердянськ, 05 грудня 2016 року о 09.15 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі № 310/7615/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Бакаєвої
Надії Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Бакаєву Надію Михайлівну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в су-

дове засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя В. В. Петягін

Оголошення про намір передати в оренду 
державне майно, щодо якого надійшла заява.
Назва органу управління: Управління справами Апарату Верховної Ради Ук-

раїни.
Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний комбінат».
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код ЄДРПОУ:

21586524.
Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заявка.
1. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 4.
Загальна площа: 117,5 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 391390 грн станом на 30.09.2016 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складського приміщення.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих

днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12
б. Додаткова інформація за тел.(044) 255-61-66. Заяви подаються в окремих
конвертах з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця
знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт
оренди, буде оголошено конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3
частини 4 ст. 9 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє
Іняєва Сергія Олександровича, мешканця міста Кадіївки (Стаханова)
Луганської області, про ухвалення заочного рішення від 06 листопада
2015 року по справі № 428/7561/15-ц за позовом ПАТ «АКТАБАНК»
до Іняєва Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитом.

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

Суддя В. М. Олійник

Прилуцький міськрайонний суд повідомляє, що судове засідання за по-
зовом Джалілова Елхана Еляз огли до Піляєва Миколи Михайловича та
Прилуцького міськрайонного центру зайнятості про розірвання трудового
договору та зобов’язання вчинити дії призначено на 02 грудня 2016 року
на 10 годину 00 хвилин та буде проведено в приміщенні суду за адресою:
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Котляревського, 62/2 поверх, кабі-
нет № 17, під головуванням судді Короткої А. О. Для участі у справі як від-
повідач викликається Піляєв Микола Михайлович, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Макіївка, квартал Шахтарський, буд. 19, кв. 15.

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНМАС» 
(ідентифікаційний код 37086680) і товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГЕРІГАН» (ідентифікаційний код 37295704)
Антимонопольним комітетом України розглядається справа 

№ 143-26.13/153-16 за ознаками вчинення, зокрема, ТОВ «ДОНМАС» та
ТОВ «ГЕРІГАН» порушення законодавства про захист економічної конку-
ренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

З метою збирання доказів було підготовлено вимоги до ТОВ «ДОНМАС»
від 11.11.2016 № 143-26.13/01-11988 та ТОВ «ГЕРІГАН» від 11.11.2016 
№ 143-26.13/01-11989.

Інформація щодо вимоги державного уповноваженого Комітету про на-
дання інформації розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна – До уваги
суб’єктів господарювання - Інформація про вимоги Комітету».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу дев’ятого пункту 23 Правил
розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комі-
тету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із
змінами).

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Храпач Дениса
Олександровича (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, місто
Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, будинок № 55, квартира 58) як відпові-
дача в судове засідання у цивільних справах за позовом Храпач Юлії Олексан-
дрівни до Храпач Дениса Олександровича про стягнення аліментів на утримання
неповнолітньої дитини та стягнення аліментів на утримання дружини. Судові
засідання відбудуться 12 грудня 2016 року о 09 год. 20 хв. та о 09 год. 40 хв.
відповідно у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні
Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справи будуть розглянуті за вашої від-
сутності.

Суддя О. В. Солоха

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Піддубка Воло-
димира Вікторовича, 1987 року народження, який значиться зареєстрованим
за адресою: село Кам’янка, вулиця Поштова, 56 Дворічанського району Харків-
ської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 618/637/16-ц, провадження № 2/618/256/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Піддубка Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості, призначене
на 28 листопада 2016 року до 09-00 год. Судове засідання відбудеться в залі 
№ 1 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адре-
сою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без поважних причин,
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Піддубка Максима
Вікторовича, 1993 року народження, який значиться зареєстрованим за адре-
сою: селище Дворічанське, вулиця Миру, буд. 26, кв.13 Дворічанського району
Харківської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 618/640/16-ц, провадження № 2/618/258/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Піддубка Максима Вікторовича про стягнення заборгованості, призначене
на 28 листопада 2016 року до 09-15 год. Судове засідання відбудеться в залі 
№ 1 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адре-
сою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без поважних причин,
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає в су-
дове засідання Запорожця Володимира Михайловича на розгляд ци-
вільної справи за позовом Кецкало Андрія Васильовича до Запорожця
Володимира Михайловича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням, який зареєстрований за
адресою: провул. Калиновий, буд. 45, м. Умань Черкаської області,
фактичне місце проживання: вул. Комарова, буд.14, кв.4, м. Умань
Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 05 грудня 2016 року о 08 год. 45 хв.
в приміщенні Уманського міськрайонного суду за адресою: м. Умань,
вул. Садова, 5. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без
Вашої участі за наявними у справі матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання на 05 грудня 2016 року о 08-10 годині (резервна дата 12
грудня 2016 року о 08-10 годині) за адресою: м. Приморськ, вул. Цен-
тральна (Леніна), 26, зал № 2, 1-й поверх, в якості відповідачів Ліп-
лянську Людмилу Володимирівну, Ліплянського Павла Леонідовича
та Упорникова Миколу Павловича по цивільній справі № 326/1482/16-цр.
(провадження № 2/326/564/2016 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» до Ліплянської Люд-
мили Володимирівни,  Ліплянського Павла Леонідовича, Упорникова
Миколи Павловича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. У разі неявки відповідачів в судове засідання на вказані дату
та час, справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться ци-
вільна справа № 464/7997/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ма-
шировського Андрія Володимировича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача по справі Машировського Андрія Володими-
ровича, 28.12.1990 р. н., що судове засідання по справі відбудеться 02
грудня 2016 року о 16:00 год.

Зобов’язуємо Вас з’явитися у дане судове засідання за адресою: 
м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 поверх, 413 кабінет. При собі мати доку-
мент, що засвідчує Вашу особу.

Попереджаємо, що у разі Вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у Вашій відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України на під-
ставі матеріалів та доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Дулебко Н. І.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове
засідання як відповідача Гаращенка Сергія Івановича у справі №383/874/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Гаращенка Сергія Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28 листопада 2016 року об 11 год. 30 хв.
в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської
області, що розташоване за адресою: вул. Миколаївська (Леніна), 80, 
м. Бобринець Кіровоградської області. В разі неявки в судове засідання
відповідача Гаращенка С. І. справа буде розглядатись за його відсутності
за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу Га-
ращенку С. І. його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове
засідання. 

Суддя Бевз О. Ю.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6        0    +5
Кіровоградська -1      -6        0    +5
Полтавська -3      -8      +2     -3
Дніпропетровська -3      -8        0    +5
Одеська +2      -3      +5  +10
Миколаївська 0      -5      +3    +8
Херсонська 0      -5      +1    +6
Запорізька -1      -6        0    +5
Харківська -3      -8      +2     -3
Донецька -1      -6        0    +5
Луганська -2      -7      +2     -3
Крим +2      -3      +3    +8
Київ -2      -7      +1    +3
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І космополіт може бути
патріотом
ВАДАМ НА ЗАВАДІ. Це довів черговий міжнародний конкурс
карикатуристів 

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

НАШЕ МАЙБУТНЄ. В об-
ласті звичним стало відкривати
майже щомісяця один або кіль-
ка дитсадків. Ось і днями в Бер-
шадському районі відновили
роботу після ремонту два до-
шкільні навчальні заклади. Дит-
садок «Веселка», що у селі
Шляхова, тепер грає усіма бар-

вами щастя і долі, чого, власне,
і побажали малечі та педколек-
тиву під час відкриття голова
райдержадміністрації Іван Сте-
фанцов та голова районної ра-
ди Михайло Бурлака. Діти у
ньому тепер почуваються як у
модерній  вовняній рукавичці:
утеплено фасад приміщення,
дах перекрито, в кімнатах вста-
новили теплі підлоги, оновили
систему водогону, каналізації

та опалення. А всі вікна та двері
замінили на енергоощадні. І,
звісно, ігровий майданчик теж
заграв свіжими кольорами ве-
селки. Всі витрати на ремонтні
роботи взяло на себе місцеве
сільськогосподарське товарис-
тво «Світанок», яке очолює
Олег Ковбасюк. До слова, до-
брі традиції тут глибокі, зокре-
ма, свого часу місцевий кол-
госп представляв досягнення

сільськогосподарської галузі
колишнього СРСР на всесвітній
виставці в Монреалі.

У дошкільному навчальному
закладі «Ромашка», що в селі
Кошаринці, теж застосували
енергоощадні технології. І ре-
монт теж зроблено коштом міс-
цевого сільськогосподарського
товариства «Промтехагросер-
віс», фермерських господар-
ства та сільського бюджету.

Художник Василь
Кричевський став
хрестоматійним

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. У Сумському обласному художньому музеї імені 
Н. Онацького відбулася презентація першого тому хрестоматії
«Василь Григорович Кричевський», присвяченого творчій спад-
щині видатного українського художника, одного з яскравих пред-
ставників династії Кричевських. Як розповів харківський видавець
кандидат філософських наук Олександр Савчук, видання, що ви-
йшло в серії «Слобожанський світ», має на меті донести до шану-
вальників мистецтва всю масштабність цієї унікальної постаті.

Маючи універсальне обдаровання, Василь Кричевський зали-
шив цінну творчу спадщину в архітектурі, дизайні, малярстві, гра-
фіці, декоративно-вжитковому мистецтві, сценографії, кінемато -
графі. До першого тому, за яким неодмінно буде другий, ввійшли
сотні історичних документів та понад 470 ілюстрацій 1891—1943
років, частину яких друкують вперше.

За словами директора Сумського обласного художнього музею
імені Н.Онацького Галини Ареф’євої, особливо приємно, що у під-
готовці й виданні хрестоматії взяли участь сумські мистецтвознав-
ці. Із фондів музею надано 73 зображення експонатів — творів жи-
вопису, графіки, геометричних орнаментів. З-поміж них — лист-
відповідь Василя Кричевського Никанорові Онацькому щодо про-
позиції створення проекту бібліотеки в Лебедині в українському
стилі та світлина цього проекту. 

До слова, чимало документів родинного архіву Онацьких збері-
гаються в Сумському художньому музеї, тож творча співпраця
двох видатних митців знайшла відображення на сторінках презен-
тованої хрестоматії.На Вінниччині дитсадки ростуть як гриби

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Новіков Олексій Іванович, 24.09.1985 року народження, уродже-

нець смт Володарське Володарського району Донецької області, гро-
мадянин України, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Володарський район, с. Труженка, на підставі ст. ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 28.11.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 509 слідчого управління
прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих
справах Надежденка С.В. за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Університетська, 6, для проведення слідчих дій з вашою
участю в якості підозрюваного у кримінальному провадженні, 
внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000889 від 01.09.2016 за ч. 3 ст. 258 КК України.

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Єслова, які лише своїм іс-
нуванням змінюють світ.

Вони поселяються у словни-
ку і відігрівають інші слова,
щоб ті розквітали. Вони
сприяють тому, щоб орга-
ном  мислення була голова
та мозок у ній, а не шлунок,
кулак чи жовч, а почуття
линули від серця. Такі слова
відкривають існування яко-
гось іншого світу, крім того,
в якому ти повсякденно жи-
веш і непомітно проживаєш
життя. 

Кажуть, космополіт — це
громадянин світу. Свій се-
ред своїх.  Скрізь. Завжди
затребуваний в епоху гло-
балізації,  нівелювання кор-
донів та всепроникного ін-
тернету.  Космополітичні
мистецтво, милосердя, при-
рода, загальноприйняті
людські цінності. Космопо-
літична й карикатура. Хо-
роша карикатура завжди
зрозуміла без слів. Вона ла-
конічна, як афоризм. Зміс-
товна, як притча. Радість
для звичайної людини —
хоч дитини, хоч старого.
Мука для тиранів і диктато-
рів. Маленький малюнок —
а в світі трохи менше триво-
ги, страху, приниження. Ка-
рикатура здатна зближува-
ти — гумором, іронією, сар-
казмом. Можливо, саме цим
майстри гострого олівця
роблять свій внесок у зміну
світу на краще, перекона-
ний Віталій Заблоцький, до-
ктор філософських наук,
професор, член журі міжна-
родного конкурсу карика-
тур на тему «Космополіт».

Чи може космополіт бути
патріотом? Так, однак роз-
судливим. Про тему конкур-
су можна сказати стисло:
«Хотілося б, та...». Ось у цьо-
му «та» й криється те, що не
дає змоги нам бути космо-
політами — громадянами
світу, хоча багато хто вва-
жає, що того вартий. Життя
підказує: ні, зарано. Якщо
спрощено, то це прагнення
уникнути державно-полі-
тичних обмежень і вільно
вибирати країну проживан-

ня. Насправді все набагато
складніше, настільки, що
немає відповідей і рекомен-
дацій, як це втілити в жит-
тя, і чи варто взагалі втілю-
вати. Може бути так, як сво-
го часу один великий вождь
сказав: «Наша мета зрозу-
міла, завдання визначене.
До роботи, товариші!..». А
потім довів світ до межі тер-

моядерної війни... Але учас-
ники конкурсу не політичні
діячі і мають свій погляд на
цю тему. Вони своєю твор-
чістю роблять нас вільніши-
ми, зближують завдяки
своєму гумору, а це вже ма-
ленький крок до розуміння і
добросусідства, підсумовує
незмінний організатор кон-
курсу  голова Асоціації ка-

рикатуристів України Кос-
тянтин Казанчев. 

Цього разу 113 карикату-
ристів із 31 країни надісла-
ли на конкурс 329 робіт. 50
відібраних вже експонують
на виставці в одному зі сто-
личних торговельно-розва-
жальних центрів і пред-
ставлені в спеціальному ка-
талозі.

Вони не люблять марнослів’я. Творчість Віктора Голуба, Георгія Майоренка 
й  Ігоря Лук’янченка (зліва — направо) давно перейшла кордони

Бажаєте свіженького? Оглядайте-смійтеся й будьте здорові! 
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