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Призначеному торік у квітні українському урядові
довелося відповідати відразу на кілька системних
викликів. Про те, що вдалося і що не вдалося
зробити за цей час, відверто розповів в інтерв’ю
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман

Під час зимових свят
до нас повертається
дивовижний світ народних
вірувань і обрядовості

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Заснована в 1990 році

п’ятниця, 6 СІЧня 2017 РОКУ

КОСТЯНТИН ЄЛІСЕЄВ:
«Ні!» торгівлі
територією України
— чи то Донбас,
чи то Крим. Вони
належать Україні.
«Ні!» виборам на
Донбасі, доки
російські чоботи
лишаються на
українській землі».
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Щасливого Різдва
і добра на весь рік!
Фото Володимира ЗАЇКИ
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Конгрес «пише» нові
антиросійські санкції
ГЕОПОЛІТИКА. Група сенаторів США готує законопроект про
додаткові санкції проти Росії. «Голос Америки» повідомляє,
що американські законодавці оголосили про цей намір, коли
Сенат зібрався на нову сесію.
Член комітету з міжнародних відносин Бен Кардін заявив
журналістам, що працює над відповідним законопроектом разом з великою групою сенаторів від обох партій. За його словами, законопроект буде оприлюднено на цьому тижні. «Це
буде всеосяжний законопроект, який міститиме дозвіл Конгресу на запровадження додаткових санкцій проти Росії», —
уточнив Бен Кардін. У законопроекті згадуватимуть дії Росії
у Східній Європі, зокрема анексію українського Криму та
збройну агресію на Донбасі, а також роль РФ у конфлікті в
Сирії, де Москва підтримує режим Башара Асада.
Проте Бен Кардін не уточнив, чи законопроект потребуватиме від обраного президента США Дональда Трампа ухвалити нове рішення про санкції, чи закріпить
санкції,
оголошені Білим домом минулого тижня. Їх Трамп зможе скасувати, вступивши на посаду.

ЦИФРА Дня

29000
земельних ділянок надано торік
учасникам АТО

Привіт від Снігової королеви
НЕГОДА. Арктичний циклон приніс в Україну снігопади і сильний мороз
що то за Різдво без снігу і морозу? Але арктичний циклон,
який почав уже вирувати на території України, приніс не просто сніг, а потужні снігопади,
внаслідок яких у західних регіо-

І

нах склалася надзвичайна ситуація на дорогах. Рух через гірські перевали на шляхах
державного значення Київ —
Чоп та Львів — Самбір — Ужгород припинено. У Тячівському і

Хустському районах Закарпаття
зійшли снігові лавини, які заблокували десятки транспортних
засобів і людей. Так, у Хустському районі у сніговий полон потрапили шість автомобілів.

Одинадцять людей самостійно
вибралися з них, так що обійшлося без жертв і травмувань. Вони тимчасово розміщені в
Ольшанському будинку-інтернаті для дітей-інвалідів.

«Урядовий кур’єр» поцікавився, яка ситуація склалася на
Закарпатті й Чернігівщині, у Сумській, Одеській та Миколаївській
областях.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України на 5 січня 2017 року
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USD 2669.2366EUR
2785.8822
RUB 4.4005/
AU310765.87AG 4382.89PT
247972.08 PD 188448.10
за 100 доларів США
за 100 євро
за 10 рублів
за 10 тройських унцій
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2016 р. № 1051
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1051

ЗМІнИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці восьмому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2016 р., № 2, ст. 67, №
61, ст. 2078) слова «на Міністерство внутрішніх справ, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин —
на Державну службу з безпеки на транспорті» замінити словами «, державного
нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин».
2. У Положенні про Державну службу України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 2 вересня 2015 р. № 667 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст.
2402; 2016 р., № 2, ст. 67):
1) пункт 1 після слів «(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу)»
доповнити словами «, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі,
державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу»;
2) у пункті 3:
підпункт 1 після слів «(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу)»
доповнити словами «, реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі»;
підпункт 2 після слів «державних регульованих цін» доповнити словами «,
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу»;
3) пункт 4 доповнити підпунктами 111 і 112 такого змісту:
«111) у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу:
проводить експертну оцінку сільськогосподарської техніки під час її відчуження
на вторинному ринку;
здійснює реєстрацію та облік тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних
реєстраційних документів на них, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вона є;
проводить перевірку технічного стану і експлуатації машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства;
видає в установленому порядку висновки щодо технічного стану проданих або
відремонтованих машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності
вимогам законодавства;
проводить технічну експертизу та експертну оцінку технічних засобів, що стали
непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, та видає відповідні документи
про доцільність їх подальшої експлуатації;
перевіряє відповідність матеріально-технічної бази та методичного забезпечення навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку, надає висновки про відповідність матеріально-технічної бази, методичного забезпечення
та оснащеності навчального процесу для розгляду відповідними органами питання
про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористів-машиністів
самохідних машин, приймає теоретичні і практичні іспити для отримання права
на керування машинами та видає за їх результатами посвідчень тракториста-машиніста;
проводить державний нагляд за дотриманням правил технічного та сервісного
обслуговування машин, реалізації повнокомплектних машин, номерних вузлів і
агрегатів;
проводить незалежну технічну експертизу для визначення причин виходу з ладу
сільськогосподарських машин у процесі розгляду претензій покупців щодо якості
зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації відповідно
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до вимог Закону України «Про захист прав покупців сільськогосподарських
машин»;
забезпечує у встановленому порядку суб’єктів господарювання, діяльність яких
пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в Держпродспоживслужбі, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів приймання-передачі
машин та номерними знаками «Транзит», організовує державний контроль за дотриманням ними законодавства у зазначеній сфері;
проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків про якість проданих
і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв’язку з розглядом відповідної претензії власника (користувача); про якість пально-мастильних матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс; про
залишковий моторесурс під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла,
агрегата;
веде реєстр навчальних закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у зазначеній сфері;
112) організовує та здійснює державний нагляд (контроль) в частині експлуатації та технічного стану машин за:
дотриманням вимог законодавства акредитованими суб’єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;
виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи
відремонтовану сільськогосподарську техніку і комплектувальні вузли та агрегати
до неї;
дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин;
технічним станом і експлуатацією машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства;»;
4) пункт 6 доповнити підпунктами 11—24 такого змісту:
«11) забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам нормативних
документів щодо показників якості, технологічності та безпечності, охорони праці
та охорони навколишнього природного середовища та якщо вони загрожують
життю і здоров’ю працівників чи створюють можливість виникнення аварії;
12) зупиняти машини для перевірки технічного стану в разі наявності ознак,
що свідчать про їх технічну несправність;
13) одержувати від посадових осіб та громадян, які мають у власності машини
та інші технічні засоби для агропромислового комплексу, документи, необхідні
для вирішення питань, що належать до їх компетенції;
14) перевіряти наявність у трактористів-машиністів документів на право користування і керування машинами;
15) робити у передбачених законодавством випадках трактористам-машиністам попередження, а в разі грубого порушення правил техніки безпеки та дорожнього руху — порушувати питання про позбавлення їх права керування машинами;
16) вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного технічного нагляду;
17) складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні
правопорушення, розглядати відповідно до закону справи про адміністративні
правопорушення і приймати за результатами розгляду рішення про накладення
штрафів та застосовування інших санкцій, передбачених законом;
18) викликати громадян для одержання усних або письмових пояснень у
зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері експлуатації машин та
інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
19) використовувати технічні прилади, призначені для перевірки технічного
стану машин;
20) фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу чи кожну
окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
21) призначати проведення експертизи, технічної діагностики машин та інших
технічних засобів для агропромислового комплексу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення
державного технічного нагляду;
22) залучати в установленому порядку незалежних експертів і спеціалізовані
організації для проведення перевірок та підготовки висновків з питань, що належать до їх компетенції;
23) брати в установленому порядку участь у роботі комісій з розслідування
причин і наслідків аварій, що сталися під час експлуатації машин та інших технічних засобів для агропромислового комплексу;
24) передавати правоохоронним органам акти перевірок та інші матеріали з
питань, що належать до їх компетенції.».
3. У Положенні про Міністерство аграрної політики та продовольства України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р.
№ 1119 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 68, № 61, ст. 2078, № 77,
ст. 2569):
1) у пункті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
«формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони
прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва та розсадництва;»;
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Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Сухомлина Олександра Миколайовича, як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за договором
кредиту. Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року о 10:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Васильків,
вул. Шевченка, 8, каб. 304.
У разі неявки відповідача слухання справи відбудеться за його відсутності. Суд роз’яснює відповідачу
обов’язок повідомлення про причини неявки.
Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко
Хорошилов Олександр Юрійович, 03.08.1979 р.н., останнє відоме місце проживання якого: вул. Багратіона,
75, м. Краматорськ Донецької області, Хорошилова Марина Євгенівна, 11.06.1978 р.н., останнє відоме місце
проживання якої: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Калініна,
1/9, Хорошилов Юрій Павлович, 30.04.1954 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: вул. Багратіона, 75,
м. Краматорськ Донецької області викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідачі по цивільній справі № 227/4266/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
AT «Дельта Банк» Кадирова В.В. до Хорошилова Олександра Юрійовича, Хорошилової Марини Євгенівни, Хорошилова Юрія Павловича, третя особа: Національний
банк України про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 25.01.2017 року
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9
статті 74 ЦПК України викликає в судове засідання на
09 годину 30 хвилин 13 січня 2017 року відповідача
Гаффарову Ольгу Іванівну, 04.10.1983 року народження, останнє відоме місце перебування: вул. Першотравнева, буд. 5, с. Левковичі, Чернігівського району
Чернігівської області по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТ-БАНК» до Гаффарової Ольги Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за
адресою: м. Чернігів Чернігівської області, вул. Хлібопекарська, 4, під головуванням судді Криворученко Д.П.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причини неявки відповідача
Гаффарової Ольги Іванівни, вважати відповідача повідомленим належним чином, або причину неявки буде
визнано судом неповажною, справу буде розглянуто
без його участі на підставі наявних в ній даних чи доказів.



Суддя Корнєєва В.В.

Суддя Н.В.Мазай

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 987-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству аграрної політики
та продовольства на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2016 рік у загальному фонді
державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом:
зменшення їх обсягу за програмою 2809010 «Керівництво та управління у
сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» на 1400 тис. гривень (з них оплата праці — 1147,5 тис. гривень);
збільшення їх обсягу за програмою 2801010 «Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» на 1400 тис. гривень (з них оплата
праці — 1147,5 тис. гривень).
2. Забезпечити:
Міністерству аграрної політики та продовольства — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення

оголошення



оголошення



Суддя А.В.Архипенко
Горностаївський районний суд Херсонської області викликає Гаманову
Віру Леонідівну в судове засідання, яке
відбудеться 11 січня 2017 року о 13.00
годині для розгляду цивільної справи
№ 655/726/16-ц за позовом Органу
опіки та піклування Горностаївської районної державної адміністрації Херсонської області до Гаманової Віри
Леонідівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Адреса
суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності, на
підставі наявних у справі доказів.

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Темну Алісу Михайлівну в судове
засідання, яке відбудеться 24 січня 2017 року о
13-00 годині в Томашпільському районному суді
Вінницької області за адресою: вул. І.Гаврилюка,
57 смт. Томашпіль Вінницька область. Справа за
позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Темної
Аліси Михайлівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Головуючий суддя
Скаковська І.В. Темна Аліса Михайлівна викликається в судове засідання як відповідач. Явка
до суду є обов’язковою. У випадку неявки до
суду справа буде розглянута без участі відповіСуддя Доценко С.І. дача.

Володарський районний суд Донецької області
(87000, смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого,
3) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Глущенко Ірини Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач по справі Глущенко Ірина Василівна, яка мешкає: Донецька область,
Нікольський район, с. Суженка, вул. Степна, 13,
викликається на 11 січня 2017 року о 10-00 год.
до суду, 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 причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.



Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Плахотникова Володимира Володимировича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Таганська, б.24 у попереднє судове засідання по
цивільній справі за № 423/3725/16-ц за позовом Плахотникової Світлани Миколаївни до Плахотникова Володимира Володимировича про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди батька, яке відбудеться 11 січня
2017 року о 15 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб.№ 7. У
разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Бражник Ніну Іванівну, яка
проживає за адресою: вул.Ульянівська, 39 кв.8,
м.Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по цивільній справі за позовом відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань у Амвросіївському
районі Донецької області до Бражник Ніни Іванівни про стягнення коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Судове засідання відбудеться 10 січня 2017
року о 13.00 годині у приміщенні суду за адресою:
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йогана Янцена,
27-А, під головуванням судді Гуцал о.П., кабінет
№16.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи та у випадку неявки до суду
Суддя Д.П. Криворученко справу може бути розглянуто за його відсутності.

В провадженні Монастирищенського районного суду Черкаської
області знаходиться цивільна справа № 702/996/16-ц, провадження
№ 2/702/383/16 за позовом Сивак Володимира Миколайовича до
Липчак Лідії Юріївни, Липчак Іванни Віталіївни, третя особа виконавчий комітет Цибулівської селищної ради Монастирищенського
району Черкаської області про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням.
Липчак Лідія Юріївна, Липчак Іванна Віталіївна викликаються як
відповідачі у судове засідання, яке відбудеться 13 січня 2017 року
о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Соборна, 98, м.
Монастирище, Черкаська область. Суд пропонує відповідачам подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази
по справі до визначеного судом дня проведення судового засідання. У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде
розглянута у відсутності вказаної особи. Про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

в абзаці четвертому слова «насінництва та розсадництва,» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.»;
2) у пункті 3:
підпункт 1 після слів «моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення» доповнити словами «, насінництва та розсадництва»;
у підпункті 2 слова «насінництва та розсадництва,» виключити;
доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
«4) формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.»;
3) у пункті 4:
підпункт 11 викласти в такій редакції:
«11) здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері, замовляє розроблення національних стандартів та
кодексів усталеної практики;»;
доповнити пункт підпунктами 191—195 такого змісту:
191) здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва;
192) затверджує форми документації на насіння і садивний матеріал, технологічні і методичні вимоги у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження
сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей
насіння;
193) розробляє та організовує виконання державних програм розвитку селекції,
насінництва та розсадництва;
194) уповноважує підприємства, установи, організації чи їх підрозділи, акредитовані національним органом з акредитації, на провадження діяльності з оцінки
відповідності у сфері насінництва;
195) здійснює контроль за діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва;»;
підпункт 20 доповнити абзацами такого змісту:
«організацію, здійснення підготовки та атестацію осіб на отримання свідоцтв
аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів), видачу та скасування свідоцтва
аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів
із сертифікації (агрономів-інспекторів);
проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу;
ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із
сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечує відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів;
видачу та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва;».

Державне агентство резерву
України
оголошує повторний аукціон
з реалізації газу природного.
аукціон відбудеться
24 січня 2017 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:
Одінцова Л. А. (235-17-42), Шкляр
Л.П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови
проведення аукціону розміщена на
офіційному веб-сайті Держрезерву
Суддя Посунько Г. А. України — www.gosrezerv.gov.ua
Повістка про виклик

Підозрюваний Губарєв Павло Юрійович,
10.03.1983 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42,
133, 135 КПК України викликається о 10 год. 00

Втрачений
судновий білет
на прогулянковий

хв. 11, 12 та 13 січня 2017 року до старшого слід- човен «Бакай» УОАчого в ОВС ГСУ СБ України Романченка А.О. у каб.
311 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.

6804к, виданий на

33 (тел. 044-255-84-88) для проведення слідчих

Прилипко Тетяну

та процесуальних дій у кримінальному провад-

В’ячеславівну,

женні №22014000000000181 від 03.06.2014 за ч.
3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1
ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

вважати
недійсним.

6 січня 2017 року, п’ятниця, № 3

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваній Голові Інні Дмитрівні, 18.10.1971 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42,
133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 11 січня 2017 року о 10 год. 00 хв. до
каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області за адресою: м.
Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С.
для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового
розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування) у якості підозрюваного
за Вашою участю у кримінальному провадженні №22014170000000106 від 14.11.2014 за
ч. 1 ст.258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області
Ю.С. Димарь
ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
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 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 серйозна загроза
їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку 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.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену
законом.
5. 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 спеціального судового
провадження.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія»
до Єрмоленко Ліни Анатоліївни про стягнення суми заборгованості за теплову енергію. Відповідач по справі викликається
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302)
для участі у розгляді справи по суті.
— Єрмоленко Ліна Анатоліївна, 22.04.1949 року народження, яка мешкає за адресою: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Корсунського, буд. 92, кв. 46 на 20 січня 2017
року на 08 год. 00 хв.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити суд про причину неявки інакше справа буде
розглянута у їх відсутність.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Президії НАМ України
27 грудня 2016 р. № 11/53-09
Оголошення про заміщення посади
директора Інституту культурології НАМ України
Національна академія мистецтв України оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту культурології НАМ України. У
конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук з
культурології, мистецтвознавства або доктора філософії гуманітарного напряму, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або)
науково-педагогічних працівників не менш як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.
Право висунення кандидатури на посаду директора Інституту
культурології НАМ України мають Президія НАМ України, дійсні
члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМ України, вчені ради
науково-дослідних інститутів НАМ України, колективи наукових відділів науково-дослідних інститутів НАМ України у формі письмового
подання. Подання надсилаються до Президії НАМ України.
Кандидат на посаду директора Інституту культурології НАМ України має бути визнаним вітчизняною науковою спільнотою у галузі
культурології, мистецтвознавства, науковий доробок якого має вагоме теоретичне і практичне значення та проводить активну наукову
і громадську діяльність.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 5 березня 2017 року).
Претенденти подають для участі у конкурсі такі документи:
• заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАМ України;
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4
сантиметри;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення
обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня
2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
• довідку про наявність або відсутність судимості;
• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
• список наукових праць;
• копію паспорта, засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки;
• копію ідентифікаційного номеру платника податків;
• письмову згоду на обробку персональних даних.
Подані документи мають відповідати частині 3 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Вибори відбудуться 14 березня 2017 року у приміщенні Інституту
культурології НАМ України.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.
Документи подавати за адресою: 01054, м. Київ-54, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 20, Президія НАМ України, кім. 9.
Телефон для довідок: (044) 486-31-36.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Гордієнко Олени Юріївни про стягнення
суми заборгованості за теплову енергію. Відповідач по
справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті.
— Гордієнко Олена Юріївна, 10.05.1956 року народження, яка мешкає за адресою: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Привокзальна, буд. 1, кв. 52 на 20 січня 2017
року на 08 год. 15 хв.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів
вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за №42016050000000405 від 19.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
04.01.2017 по вказаному кримінальному провадженні складено та погоджено
повідомлення про підозру Морозову Василю Володимировичу, 07.10.1966 року
народження за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
У зв’язку з цим, Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 року народження, який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 88а/10 викликається 13.01.2017 о 10.00 годині до старшого слідчого
в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія
Валентиновича за адресою: 84122, Донецька область, м.Слов’янськ, вул.Університетська,буд.30, каб.№30 для вручення повідомлення про підозру та допиту
в якості підозрюваного по вказаному кримінальному провадженню.
В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за №42016050000000405 від 19.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
04.01.2017 по вказаному кримінальному провадженні складено та погоджено
повідомлення про підозру Новікову Максиму Вікторовичу, 07.05.1984 року народження за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
У зв’язку з цим, Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 року народження,
який зареєстрований та мешкає за адресою: м. Донецьк, вул.Чайкіної, 12/52
викликається 13.01.2017 о 12.00 годині до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в
Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича
за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Університетська, буд.
30, каб.№ 30 для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного по вказаному кримінальному провадженню.

Підозрювані Гриб А.Г., 19.06.1975 р.н., Щегельський М.Б., 20.10.1977 р.н.,
Блюденова А.О., 19.07.1972 р.н., Якімцов О.В., 19.05.1967 р.н., відповідно до
вимог ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликаються 10.01.2017 року о 10
год. 00 хв. до військової прокуратури Київського гарнізону каб. 23 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8а, для проведення процесуальних дій в
рамках
досудового
розслідування
кримінальних
проваджень
№42015110350000470,
42015110350001065,
42015110350000211,
42015110350001077 за фактом вчинення державної зради та дезертирства,
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 та ч.1
ст. 408 КК України.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільні справи за позовом Гуцал Марини Сергіївни до Зотова Олега Анатолійовича, зацікавлена особа — орган опіки та піклування Слов’янської міської ради про
позбавлення батьківських прав.
Відповідач по справі 219/10954/2016-ц Зотов Олег Анатолійович, 18 травня 1982 року
народження, проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Толстого, 15, викликається на 19 січня 2017 року на 11 год. 00 хв. до суду,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу по даних справах пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. Суддя Т. В. Давидовська

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у порядку
спеціального судового провадження кримінальне провадження
за підозрою Морозова Павла Павловича, за ч. 1 ст. 258-3 КК України внесеного до ЄДРДР (42015050000000443). Адреса проживання Морозова П.П.: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова,
б. 18, кв. 35. Він викликається до приміщення Слов’янського
міськрайонного суду на 12 січня 2017 року на 13 год. 00 хв.
Таким чином, згідно із вимогами ст. 323 КПК України суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Морозова П. П. у
пресі та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином
ознайомленим з її змістом.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2), розглядає у порядку спеціального судового провадження кримінальне провадження за підозрою Протасова Аркадія
Сергійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до
ЄДРДР (42015050000000445), адреса проживання Протасова А.С.: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 60 років СРСР,
63/29. Він викликається до приміщення Слов’янського
міськрайонного суду на 12 січня 2017 року на 11 год. 00 хв.
Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Протасова А С. у
пресі, та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки
про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя О. В. Ільяшевич

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Управління
комунальним майном Луганської міської ради по
справі № 433/2669/16-ц за позовом Ткаченко Людмили Миколаївни до Управління комунальним майном Луганської міської ради про визнання права
власності в порядку спадкування за законом.
Засідання відбудеться 12 січня 2017 року о 14 год.
30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке,
вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н.В.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає в судове засідання Кучер Радіку Ігорівну,
17.11.1987 року народження, мешканку м. Коростень
Житомирської області, вул. Лермонтова, 16-б, як відповідача в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться 11 січня 2017 року о 15
годині в залі судових засідань №3 Коростенського міськрайонного суду. У разі неявки відповідача або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чернишової
Алевтини Григорівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач по справі Чернишова Алевтина Григорівна,
06.01.1968 р.н., (останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, пров. 2-й Шевченка, 60), викликається
12 січня 2017 року на 09 год. 10 хв. до суду: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, кім.313, 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 у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 204) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Гаркавого Олексія Олександровича про стягнення
заборгованості.
Відповідач Гаркавий Олексій Олександрович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, смт Опитне, пров. Дачний, 1/27)
викликається 10 січня 2017 року на 13-00 годину до суду
у каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Коваленко В. П.

Суддя Радченко Л. А.

Суддя Медінцева Н.М.

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Свиридкіна Миколу Григорійовича, останнє відоме місце реєстрації: вул.
Першотравнева, 21, с. Нова Слобода, Путивльський
район, Сумська область, у цивільній справі за позовом Святненко Олени Валеріївни до Свиридкіна Миколи Григорійовича про розірвання шлюбу,
призначену до розгляду на 10 січня 2017 року о 0900 годині в залі суду (Сумська область, м. Путивль,
проспект Іоанна Путивльського, буд. 54).
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.
Суддя Я. І. Данік

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 11.01.2017 р. о
08-00 год., за адресою: Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до
судді Савіна О.І. відповідача Лісовського Володимира Павловича у цивільній справі № 486/1367/16-ц
за позовною заявою Лісовської Алли Василівни до
Лісовського Володимира Павловича про розірвання
шлюбу.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі.

Заліщицький районний суд викликає 11 січня
Заліщицький районний суд викликає 11 січня
2017 року о 10 годині 15 хвилин за адресою: м. За- 2017 року о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Заліліщики, вул. Лисенка, 1, відповідача Дейнегу Тетяну щики, вул. Лисенка, 1, відповідача Тодосійчука Володимира
Васильовича,
07.05.1980
року
Іванівну, 30.07.1980 року народження, остання аднародження, остання адреса проживання: м. Заліреса проживання: с. Рожанівка Заліщицького району
щики, вул. Рибацька, 22-а Тернопільської області, в
Тернопільської області, в судове засідання, у цивільсудове засідання, у цивільній справі за позовом ПАТ
ній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дей- КБ «ПриватБанк» до Тодосійчука Володимира Васинеги Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості. льовича про стягнення заборгованості.
Голова суду С. В. Дудяк
Голова суду С.В. Дудяк

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Король Олександра Євгенійовича, місце
реєстрації: м. Київ, пр. Валерія Лобановського, 152- а,
гуртожиток, у судове засідання, що призначене на
12 січня 2017 року на 13 год. 45 хв. у цивільній
справі №752/16941/16-ц, провадження по справі
2/752/5647/16 за позовом Ситника Андрія Сергійовича до Король Олександра Євгенійовича про визнання недійсними договору, стягнення грошових
коштів та зобов’язання вчинити дії.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб.
№26.
Суддя О. В. Мирошниченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Мілявічюса Ігоря Альфонсасовича (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул.
Л.Гавро, 11-Б, кв. 104) по цивільній справі
№ 2/756/4492/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Мілявічюса І. А. про стягнення заборгованості, в
судове засідання на 06.03.2017 року на 10:00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 23.
Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.
Суддя М. М. Маринченко

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області
(м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48-а Хмельницької обл.)
викликає на 08 год. 00 хв. 13 січня 2017 року, як відповідача Сальнікова Олексія Івановича по цивільній справі
№ 682/2193/16-ц за позовом Музалевського Олександра
Володимировича до Сальнікова Олексія Івановича про
стягнення заборгованості за борговою розпискою.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за його відсутності на
підставі зібраних по справі доказів. При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У Володимир-Волинський міський суд Волинської області за адресою: Волинська
область, м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 24, на 10 год. 00 хв. 12 січня
2017 року як відповідач у справі за позовом Виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради до Заторського Юрія Володимировича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, викликається відповідач Заторський Юрій
Володимирович, житель м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 3/38.
У разі неявки справа буде розглянута у відсутність відповідача.
Суддя Н.В. Пікула

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 07 лютого 2017
року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Макарцева Вадима Костянтиновича про стягнення заборгованості за договором кредиту.
В судове засідання викликається відповідач Макарцев В.К. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя Мацюк Ю. І.
Суддя І.П. Прінь

Тростянецький районний суд Сумської області викликає як відповідача Молчанову
Олену Олексіївну, 04.11.1968 р.н., в судове засідання у цивільній справі
№ 588/1416/16-ц провадження № 2/588/701/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Молчанової Олени Олексіївни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08 год. 40 хв. 16 січня 2017 року, в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Маслов В. В.

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

Втрачений паспорт громадянки України Родюкової Євгенії Костянтинівни,
20.12.1988 р. н., серії МЕ 669368, виданий Деснянським РУГУ МВС України в
місті Києві 31.03.2005,
вважати недійсним з 28.12.2016 р.
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-32941-14-817 вих-16 від 28.12.2016
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального
процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 16 січня 2017 року о 09:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ,
вул. Московська, 8, кабінет 124 (тел. 044-200-69-30) для участі
в якості підозрюваного у проведенні слідчих дій у кримінальному
провадженні № 42014100000000771 від 06.07.2014 ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369,
ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі
неможливості прибути 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 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 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 серйозна загроза їхньому
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші
обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на
виклик.
Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на
виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку 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 підозрюваного може бути застосовано привід;
ч. 5 — 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 спеціального судового провадження.
Згідно п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України,
положення 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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-32941-14-816 вих-16 від 28.12.2016
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Кримінального
процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається 10 січня 2017 року о 09:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ,
вул. Московська, 8, кабінет 124 (тел. 044-200-69-30) для участі
в якості підозрюваного у проведенні слідчих дій у кримінальному
провадженні № 42014100000000771 від 06.07.2014 ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст.
369, ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі
неможливості прибути 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 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 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 серйозна загроза їхньому
життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші
обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на
виклик.
Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на
виклик:
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку 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 підозрюваного може бути застосовано привід;
ч. 5 — 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 спеціального судового провадження.
Згідно п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України,
положення 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
О. Горбаньов

О. Горбаньов

Повістка про виклик

Підозрюваний Школенко Мирослав
Гайкович, 01.09.1959 р.н., відповідно до
вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України
викликається о 10 год. 00 хв. 11, 12 та
13 січня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Дячука Ю.В.
у каб. № 305 за адресою: м. Київ, вул.
Володимирська, 33 (тел. 044-256-9958) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 12014160500008975 за
ч. 5 ст. 191 КК України.
Заліщицький районний суд викликає
11 січня 2017 року о 9 годині 45 хвилин
за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1,
відповідача Андріїшина Василя Івановича,
10.06.1977 року народження, остання адреса проживання: с. Новосілка Заліщицького району Тернопільської області, в
судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Андріїшина Василя Івановича про стягнення
заборгованості.

Підозрюваний Баланюк Віктор Володимирович, 03.03.1965 р.н., відповідно
до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України
викликається о 14 год. 00 хв. 11, 12 та
13 січня 2017 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Дячука Ю.В.
у каб. № 305 за адресою: м. Київ, вул.
Володимирська, 33 (тел. 044-256-9958) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 12014160500008975 за
ч. 5 ст. 191 КК України.
Заліщицький районний суд викликає
11 січня 2017 року о 9 годині 30 хвилин
за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1,
відповідача Лилика Василя Івановича,
02.10.1982 року народження, остання адреса проживання с. Лисичники Заліщицького району Тернопільської області в
судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лилика
Василя Івановича про стягнення заборгованості.

Голова суду С. В. Дудяк

З 18.01.2017 року ПАТ «Укртелеком»
впроваджує тарифні плани на послуги доступу до мережі Інтернет за технологією
VDSL у зонах модернізації мережі ПАТ «Укртелеком».
Детальну інформацію про нові тарифи та
умови їх застосування розміщено на сайті
http://ukrtelecom.ua/.
Отримати додаткову інформацію можна
за номером телефону Контакт-центру
0 800 506 801.
Драбівський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 16 січня 2017 року о 09 годині 00
хвилин в приміщенні суду буде слухатися цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коршак Світлани Григорівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Драбівського районного суду, який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 13 смт Драбів Черкаської
області, 19800, під головуванням судді Задорожнього В.П.
Просимо Коршак С.Г. з’явитися до суду у вказаний час і дати пояснення по справі. Попереджаємо,
що у разі неявки справа буде розглянута за Вашої
відсутності за наявними по справі доказами.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Вишневського Олега
Володимировича (останнє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, пров. Лобачевського, 8А) по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Вишневського Олега Володимировича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 30
січня 2017 року о 09 год. 10 хв., в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ вул. Кошиця, 5, каб. 108.
У разі неявки відповідача Вишневського О.В.
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.О. Астахова
23 січня 2017 року о 15 годині 00 хвилин в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська
відбудеться

розгляд

цивільної

справи

№202/1310/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Штука
Людмили Олександрівни про стягнення заборгованості. Явка до суду відповідача Штука Людмили
Олександрівни обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглянута в порядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.В. Бєсєда

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Дамаскіна Сергія Зіновійовича, 20.01.1962 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації: Одеська область,
м. Чорноморськ, с. Олександрівка, вул. Леніна, буд.
13, кв. 32, як відповідача в судове засідання по
справі № 501/1074/16-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ПРИВАТБАНК» до Дамаскіна Сергія Зіновійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором на 09.45 год. 31.01.2017 р. за адресою: м.
Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань №2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсутності.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає Ковальчук Яну Артурівну, останнє відоме місце проживання: вул.
Леніна, 39/3, с. Чижівка, Новоград-Волинський р-н
Житомирської області у судове засідання як відповідача у цивільній справі №285/385/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Ковальчук Я.А. про стягнення заборгованості. Розгляд даної справи відбудеться 01 березня 2017 року, початок — о 09-00
годині у приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду за адресою: вул. І. Франка, 31,
м. Новоград-Волинський. Житомирська область,
головуючий суддя Савицька Л.Й.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його
Суддя Т.В. Ледньова відсутність на підставі наявних доказів у справі.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької
області (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької області) викликає Гушевату Наталію Миколаївну, як відповідача, в судове засідання на
09 годину 00 хвилин 09 лютого 2017 року в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Гушеватої Н.М. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
У разі неявки сторони викликаються у наСтарший слідчий в особливо важливих справах
ступне
судове засідання в даній справі на 09 гоГоловної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України дину 00 хвилин 17 лютого 2017 року.

Повістка про виклик

Варвинський районний суд Чернігівської області викликає Сушину Василя Володимировича, останнє відоме місце
проживання: Луганська область, Перевальський район, смт
Байрачки, вулиця 1 Травня, буд. 20, кв. 2, як третю особу у
цивільній справі за позовом Сушини Анатолія Володимировича до Гнідинцівської сільської ради Варвинського району
Чернігівської області про визнання права власності на спадкове майно. Розгляд справи відбудеться 18 січня 2017 року
о 10:00 год. в приміщенні Варвинського районного суду за
адресою: смт Варва Чернігівської області, вул. Шевченка,
40, зал № 3, суддя Моцьор О.В. У разі неявки третьої особи
Сушини Василя Володимировича до суду справа буде розглянута за його відсутності.

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»

Петрівський районний суд Кіровоградської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 23 січня 2017 року
о 10.30 годині в приміщенні Петрівського
районного суду Кіровоградської області
за адресою: Кіровоградська область, смт
Петрове, вул. Центральна, 34, Марко
Олександра Петровича (останнє відоме
місце реєстрації Кіровоградська обл.,
Петрівський р-н, с. Малинівка, вул. Чапаєва, буд. 20) як відповідача по цивільній справі № 400/1736/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Марко Олександра Петровича про стягнення заборгованості.
Суддя Ю. В. Шаєнко

Дунаєвецький районний суд Хмельницької
області викликає в судове засідання Бирладяну
Олену Михайлівну, мешканку смт Смотрич, вул.
Енгельса, 15 Дунаєвецького району Хмельницької області, як відповідача по справі
№674/1603/16-ц пров. №2/674/903/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бирладяну Олени
Михайлівни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 25.01.2017 р. о 08.00 в залі суду за
адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці,
Хмельницька область, 32400.
В разі неявки відповідачки в судове засідання
або не повідомлення про причину неявки справа
буде розглянута за наявними матеріалами за її
відсутності (заочний розгляд).

Суддя В.М. Вернік
Петрівський районний суд Кіровоградської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 23 січня 2017 року
о 10.30 годині в приміщенні Петрівського
районного суду Кіровоградської області
за адресою: Кіровоградська область, смт
Петрове, вул. Центральна, 34, Кравцову
Ларису Миколаївну (останнє відоме місце
реєстрації Кіровоградська обл., Петрівський р-н., с. Іскрівка, вул. Жовтнева, буд.
24) як відповідача по цивільній справі
№ 400/1829/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Кравцової Лариси Миколаївни про стягнення заборгованості.
Суддя Ю. В. Шаєнко

Суддя В.М. Артемчук
Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відповідача Тахтуєва Владислава Віталійовича по
цивільній справі за позовом публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Тахтуєва Владислава Віталійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Слухання справи призначено на 13.25
год. 24.01.2017 року в приміщенні Бериславського районного суду Херсонської
області за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел.
(05546)-7-37-57. У разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за
Вашої відсутності.
Суддя О. О. Корсаненкова

Заліщицький районний суд викликає
Новоукраїнський районний суд КіроБериславський районний суд Херсон11 січня 2017 року о 10 годині 30 хвилин воградської області викликає у судове за- ської області викликає як відповідача Шосідання, яке відбудеться 19 січня 2017 лоха Михайла Анатолійовича по цивільній
за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1, року о 09.40 годині в приміщенні Новоук- справі за позовом публічного акціонервідповідача Богданюка Сергія Васильо- раїнського районного суду Кіровоград- ного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Шолоха Михайла
вича, 17.04.1973 року народження, ос- ської області за адресою: Кіровоградська Анатолійовича про стягнення заборговаобласть, м. Новоукраїнка, вул. Соборна,
тання адреса проживання с. Касперівці 34, Сердюченко Марину Миколаївну (ос- ності за кредитним договором. Слухання
справи призначено на 13.20 год.
Заліщицького району Тернопільської об- таннє відоме місце реєстрації Кіровоград- 24.01.2017 року в приміщенні Бериславська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна,
ласті в судове засідання у цивільній буд. 12) як відповідача по цивільній ського районного суду Херсонської області за адресою: м. Берислав
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» справі № 396/1956/16-ц за позовом ПАТ Херсонської області, вул. Центральна,
до Богданюка Сергія Васильовича про КБ «ПриватБанк» до Сердюченко Марини 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі неявки в
Миколаївни про стягнення заборгова- судове засідання справа буде розглянута
стягнення заборгованості.
ності.
за Вашої відсутності.
Голова суду С.В. Дудяк
Голова суду С.В. Дудяк
Суддя Шепетько В.І.
Суддя Корсаненкова О.О.
Черняхівський районний суд Житомирської області
Кіцманський райсуд Чернівецької області виклиСвітловодський міськрайонний суд Кіровоградвикликає Борового Рустама Ільясовича, проживаючого кає Декуна Богдана Юрійовича, останнє місце реєс- ської області повідомляє, що 16 січня 2017 р. о 08:30
за адресою: смт Черняхів, вул.Черняховського, 14, Черняхівського району Житомирської області як відповідача трації якого в с. Валява, вул. Космонавтів, 14 год. в приміщенні суду за адресою вул. Приморська,
в судове засідання для розгляду цивільної справи Кіцманського району Чернівецької області як відпо- 48, м. Світловодськ Кіровоградської обл. (суддя Во№293/638/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Бо- відача у справі № 718/2247/16-ц за позовом ПАТ КБ лошина Н.Л.) відбудеться судове засідання по справі
рового Рустама Ільясовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27 «ПриватБанк» про стягнення заборгованості, яку № 401/3769/16-ц, 2/401/1595/16 за позовом ПАТ КБ
березня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Черня- призначено до розгляду на 10 годину 00 хвилин 25 «Приватбанк» до Козакова Анатолія Миколайовича
хівського районного суду за адресою: вул. Слобідська, січня 2017 року. Явка до суду є обов’язковою. В разі про стягнення заборгованості за кредитним догово1, смт Черняхів, Житомирська область (зал.№3).
неявки Вас у судове засідання, справа буде розгля- ром.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
В судове засідання викликається відповідач Козанута без Вашої участі.
його відсутності.
Суддя Є.Б. Бруховський
Суддя В. М. Мізюк ков Анатолій Миколайович.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ПОВІСТКА
Підозрюваний(на)
Бєлоглазова
Ірина
Костянтинівна
Білоус Марина
Олександрівна

вул. Більшовицька, б. 26,
15.06.1954 кв. 4, м. Сімферополь, АР
Крим
вул. О. Невського/Річна,
23.03.1979 29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
Гаврилюк
м. Сімферополь,
Марія Павлівна 22.11.1964 29/11,
АР Крим
Гайворонський
вул. О. Невського/Річна,
Володимир
18.03.1960 29/11, м. Сімферополь,
Іванович
АР Крим
Гризодубова
вул. Павленка, 25, кв. 3,
18.01.1978 м.
Анастасія
Сімферополь, АР Крим
Миколаївна
вул. О. Невського/Річна,
Іллічов Микола 09.09.1980 29/11,
м. Сімферополь,
Миколайович
АР Крим
вул.
О.
Невського/Річна,
Іщенко Ірина
06.03.1974 29/11, м. Сімферополь,
Анатоліївна
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
Колосова Ганна 27.06.1973 29/11,
м. Сімферополь,
Геннадіївна
АР Крим
Куртлушаєв
вул. О. Невського/Річна,
Мурат
15.10.1977 29/11, м. Сімферополь,
Ісмаілович
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
Лагутіна Наталя 18.02.1974 29/11,
м. Сімферополь,
Михайлівна
АР Крим
вул.
О.
Невського/Річна,
Ловягіна Юлія
23.01.1975 29/11, м. Сімферополь,
Юріївна
АР Крим
вул. Мате Залки, 7б,
Осоченко Інеса 19.09.1970 кв.104,
м. Сімферополь,
Костянтинівна
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
Пєтухова Надія 18.01.1954 29/11,
м. Сімферополь,
Семенівна
АР Крим
Радвановська
вул. Хрустальова, б. 97,
14.09.1981 кв.
Юлія
94, м. Севастополь
Анатоліївна
вул. О. Невського/Річна,
Тітков Сергій
15.03.1952 29/11, м. Сімферополь,
Якович
АР Крим
Толпиго
вул. О. Невського/Річна,
Валентина
01.01.1952 29/11, м. Сімферополь,
Іванівна
АР Крим
Долгополов
вул. Воровського, 16,
Андрій
15.02.1959 м.
Сімферополь, АР Крим
Миколайович
Паніна Павліна 26.01.1972 вул. К. Маркса, 17,
Євгенівна
м. Сімферополь, АР Крим
вул. 30-річчя Перемоги,
Петрова Юлія
19, смт Совєтський,
16.11.1975
Вікторівна
Совєтского району,
АР Крим
Кисельов Євген 23.01.1962 вул. Свердлова, 4,
Михайлович
м. Керч, АР Крим
Захарова
вул. Свердлова, 4,
11.03.1977 м.
Катерина
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відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 січня 2017 року з 09 год.
00 хв. до 18 год. 00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №713 за адресою: бульвар Лесі Українки,
26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-98) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої
підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
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 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 серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому
цим Кодексом порядку 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.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. 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 спеціального судового провадження.
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в
суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України
У. Асанов

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Орлика Олександра Васильовича у судове засідання як відповідача у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» до Орлика Олександра Васильовича про стягнення заборгованості, яке призначене на 24 січня 2017 року о 09 год.
00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул.
Шевченка, 8, каб. 201, суддя Орда О.О.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних
причин, судове засідання буде проведено у Вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України. З опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.
27 грудня 2016 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 178/1668/16-ц,
2/178/838/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Вовк Наталі Семенівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Даним заочним рішенням
позовні вимоги були задоволені у повному обсязі.
З повним текстом рішення відповідачка Вовк Н.С.
може ознайомитись, звернувшись до канцелярії
Криничанського районного суду Дніпропетровської
області за адресою: вул. Виконкомівська, 17,
смт Кринички.
Суддя Лісняк В.В.

РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Другий проект передачі електроенергії (8462-UA), Україна
Замовник: ДП «НЕК «Укренерго»
№ МКТ/Контракту: UE/2 Технічне переоснащення підстанцій Північної ЕС
І. Обсяг робіт за Контрактом: Лот 1 –
«Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми»
Термін Контракту: 2.8 років
Валюта оцінки: UAH
Учасник, якому присуджується Контракт:
Назва: «Azenco» OJSC.
Адреса: Баку, Азербайджан
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 10 810 548,00 USD
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 280 121 611,70 UAH
Ціна контракту (у валюті оцінки): 280 121 611,70 UAH
Учасники, пропозиції яких оцінювались:
Назва: Techno Electric & Engineering Co. Ltd
Адреса: Колката, Індія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 14 800 000,00 USD
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 383 495 807,39 UAH
Назва: Dalekovod j.s.c.
Адреса: Загреб, Хорватія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 11 698 553,70 EUR
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 340 143 860,09 UAH
Назва: Eltel Networks TE AB
Адреса: Стокгольм, Швеція
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 13 630 209,00 EUR
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 381 770 280,09 UAH
Назва: Cooperation ABB AG & LLC KECC
Адреса: Мангайм, Німеччина
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 15 325 031,17 EUR
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 439 044 263,19 UAH
Назва: Association Corporation Soyuz + TOO SP Soyuzcomplekt
Адреса: Одеса, Україна
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 13 418 715,31 EUR
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 339 276 258,37 UAH
Назва: EGEM s.r.o
Адреса: Чеське Будейовіце, Чехія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 14 003 165,00 EUR
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 396 827 128,38 UAH
Учасники, пропозиції яких відхилені:
Назва: Pinggao Group Co. Ltd.
Адреса: Провінція Хенань, Китай
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 11 307 855,00 USD
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
Назва: SIA Latvijas Energoceltnieks
Адреса: Рига, Латвія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 10 860 036,96 EUR
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
Name: Power Construction Corporation of China
Адреса: Пекін, Китай
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 21 681 367,00 USD
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
Назва: Alfanar Construction Co.
Адреса: Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 69 231 262,00 USD
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
II. Обсяг робіт за Контрактом: Лот 2 – «Технічне переоснащення ПС 330 кВ
«Кременчук»
Термін Контракту: 2.8 років
Валюта оцінки: UAH
Учасник, якому присуджується Контракт:
Назва: Consortium «Posco Daewoo Corporation & Hyosung Corporation & Horos LLC»
Адреса: Інчон, Корея
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 22 978 815,00 USD
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 595 333 582,27 UAH
Ціна контракту (у валюті оцінки): 595 333 582,27 UAH
Учасники, пропозиції яких оцінювались:
Назва: Consortium «GE Grid GmbH – LLC CHESM»
Адреса: Франкфурт-на-Майні, Німеччина
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 24 369 814,59 EUR
Ціна контракту (у валюті оцінки): 691 705 896,62 UAH
Назва: Joint Venture «Riko – ESOTECH»
Адреса: Любляна, Словенія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 16 888 622,00 EUR + 8 636 100,00 CHF
Ціна контракту (у валюті оцінки): 721 924 900,01 UAH
Назва: Eltel Networks TE AB
Адреса: Стокгольм, Швеція
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 27 246 838,00 EUR
Ціна контракту (у валюті оцінки): 763 145 675,28 UAH
Назва: Cooperation ABB AG & LLC KECC
Адреса: Мангайм, Німеччина
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 18 866 084,66 EUR + 5 766 000,00 CHF
Ціна контракту (у валюті оцінки): 685 246 837,41 UAH
Назва: Association Corporation Soyuz + TOO SP Soyuzcomplekt
Адреса: Odessa, Ukraine
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 30 021 423,10 USD
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 707 948 632,12 UAH
Назва: «Azenco» OJSC.
Адреса: Баку, Азербайджан
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 25 299 000,00 USD
Оцінена ціна пропозиції (у валюті оцінки): 655 285 508,03 UAH
Учасники, пропозиції яких відхилені:
Назва: Pinggao Group Co. Ltd.
Адреса: Провінція Хенань, Китай
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 23 463 273,00 USD
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
Name: Power Construction Corporation of China
Адреса: Пекін, Китай
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 28 795 411,00 USD
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
Назва: Alfanar Construction Co.
Адреса: Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 94 467 826,00 USD
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації
Назва: Terna Rete Italia SPA
Адреса: Рим, Італія
Ціна пропозиції зачитана при розкритті: 49 944 305,00 EUR
Причини відхилення: пропозиція не відповідає вимогам Тендерної Документації

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Біленького
Сергія Олександровича (останнє відоме місце проживання: вул. Коцюбинського,
2 а, кв.21, м. Полтава) як відповідача в судове засідання по цивільній справі
541/1019/16-ц провадження №2/541/581/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Вітченка Сергія Вікторовича, Біленького Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 30 січня 2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської області, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С.В.
Явка відповідача Біленького С.О. до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
буде розглянуто за його відсутності.
Відповідач Біленький С.О. зобов’язаний повідомити суд про причини неявки
в судове засідання.
Теребовлянський районний суд Тернопільської області викликає на судове
засідання як відповідача — Грицан Василя Івановича (зареєстрований у с. Вербівці Теребовлянського району Тернопільської області) — місце перебування
якого невідоме, у цивільній справі за позовом Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приват Банк» до Грицан Василя Івановича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 14 год. 30 хв. 25 січня 2017 року в приміщенні
Теребовлянського райсуду за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 116.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропоную надати свої заперечення
проти позову та докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про
причини.
У разі неявки відповідача без поважної причини справу розглянуть без нього
за наявними у справі доказами.

Суддя І.Б. Марціцка
Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74 ЦПК України викликає в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 25 січня 2017 року відповідача:
Осипенко Надію Вікторівну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Садова, буд. 10, с. Количівка, Чернігівського району Чернігівської області по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк»
до Осипенко Надії Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів Чернігівської області, вул. Хлібопекарська, 4.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки Осипенко Надії Вікторівни,
вважати відповідача повідомленим належним чином, або причину неявки буде
визнано судом неповажною, справу буде розглянуто без його участі на підставі
наявних в ній даних чи доказів.

Суддя Л.В. Хоменко
Буринський районний суд Сумської області викликає Білецкого Олександра Івановича, останнє відоме місце реєстрації: с. Піски, вул. Базарівка (Леніна), 36, Буринського району Сумської області, як відповідача, в судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості в сумі
12577 грн. 10 коп. за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться о 09-й годині 02 лютого 2017 року в приміщенні Буринського районного суду Сумської області за адресою: м. Буринь, вул. Першотравнева, 16.
Явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки до суду справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Голова суду В.М. Куцан
Буринський районний суд Сумської області викликає Вісікіренко Тетяну
Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації: с. Чернеча Слобода, вул. 8-го
Березня, 111, Буринського району Сумської області, як відповідача, в судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості в сумі
19421 грн. 26 коп. за кредитним договором, яке відбудеться о 10-й годині
02 лютого 2017 року в приміщенні Буринського районного суду Сумської
області за адресою: м. Буринь, вул. Першотравнева, 16.
Явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки до суду справа буде
розглянута за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Голова суду В.М. Куцан
Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Тідман Ольгу Євгеніївну, 19.09.1989 року народження, останнє відоме місце проживання:
м. Іллінці, вул. Соборна, буд. 5, Іллінецького району Вінницької області, в
судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/1570/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват
Банк» до Тідман Ольги Євгеніївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 14 год. 30 хв. 13 лютого 2017 року в залі
засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження
Підозрювана Лозова Валентина Сергіївна, 15.04.1975 року народження, уродженка підгоспу «Піщане» Куп’янського району Харківської області, громадянка
України, яка раніше мешкала за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, в’їзд
Ювілейний, буд. 4, кв. 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 10 січня 2017 року об 11 годині
45 хвилин в залі судових засідань №2 Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня,
27-А, для проведення підготовчого провадження, надання пояснень у провадженні №628/3513/14-к при розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Богачука Володимира Михайловича, 09.04.1981 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Іллінці, вул. Артема, буд. 3, Іллінецького району Вінницької
області, в судове засідання як відповідача по цивільній справі
№ 131/1288/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват Банк» до Богачука Володимира Михайловича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 14 год. 00 хв. 13 лютого 2017 року в залі
засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Слідчий суддя І.М. Демченко

Голова суду М.В. Шелюховський

27 грудня 2016 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 178/1478/16-ц,
2/178/744/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Ушакової Вікторії Борисівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідачка Ушакова В.Б. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії
Криничанського
районного
суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.
Суддя Лісняк В.В.

27 грудня 2016 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 178/1460/16-ц,
2/178/732/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Даниленка Миколи Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач Даниленко М.А. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.
Суддя Лісняк В.В.

27 грудня 2016 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 178/1455/16-ц,
2/178/728/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Василенка Олега Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач Василенко О.В. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.
Суддя Лісняк В.В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПоГоДа На ЗаВтРа
Фото Юрія САПОЖНІКОВА

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 СІчНЯ
КАЗКИ ОЖИВАЮТЬ. Вас ще не полишають стереотипи щодо
новорічних ранків і корпоративних вечірок? Геть їх! І гайда на інтерактивне шоу, яке пропонують маленьким і дорослим глядачам
на одній зі столичних платформ. Якби я побував тут у дитинстві,
я б виріс іншою людиною, зазначив якось один з відвідувачів
Музею казок.
Адже це особливий музей. У ньому всі експонати чарівні. Улюблені герої заглиблені у власний всесвіт, який функціонує за особливими правилами. А в момент, коли ви лишень ознайомилися з
експонатами та їхнім оточенням, стається справжнє диво — герої
оживають. І все навколо наповнює аура добра, щирості і новорічних сподівань.
Ми вийшли з дитинства, та дитинство не вийшло з нас. Пориньте в «Казку», і це наснажить на майбутні звершення краще
за будь-які ідеологічні заклики.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
-15 -20
-17 -22
-15 -20
-13 -18
-17 -22
-18 -23
-18 -23
-17 -22
-18 -23
-17 -22
-17 -22
-17 -22
-17 -22

День
-13 -18
-14 -19
-13 -18
-9 -14
-14 -19
-14 -19
-14 -19
-14 -19
-14 -19
-14 -19
-14 -19
-14 -19
-13 -18

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-15 -20
-13 -18
-8 -13
-4 -9
-13 -18
-11 -16
-5 -10
0 -5
-5 -10
0 -5
0 -5
0 -5
-17 -19

День
-13 -18
-10 -15
-5 -10
-4 -9
-10 -15
-10 -15
-5 -10
+2 -3
-1 -6
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-14 -16

Укргiдрометцентр

Дідух навертає Різдвяний дух
АТРИБУТИ. 25-ту виставку народних символів та оберегів

Українець серед 30 кращих
IT-підприємців світу

зимових свят відкрили в Тернополі

перше таку експозицію започаткували чверть століття тому. І
впродовж цих років її творять вихованці та педагоги обласного екологонатуралістичного центру учнівської
молоді.
Директор цього центру Іван Герц
каже, що щороку відбувається традиційний конкурс «Замість ялинки
— зимовий букет», у якому беруть
активну участь навчальні заклади
краю. Тож кращі роботи й становлять основу виставки новорічних і
різдвяних прикрас, яку відкривають в Українському домі «Перемога» у Тернополі. У переддень
свята Андрія в еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді
розпочинає роботу «Різдвяна майстерня». Вона відкрита в суботу та
неділю, а керівники гуртків працюють тут щоденно. Сюди на майстеркласи з виготовлення дідухів, павуків, іншої святкової атрибутики запрошують не лише школярів, а й
усіх тернопільців, які хочуть навчитися власноруч творити такі прекрасні вироби. Матеріали, до слова,
їм надає заклад. Адже центр має в
користуванні навчально-дослідну
земельну ділянку. Серед інших
сільськогосподарських культур, які
на ній вирощують, значну увагу
приділяють озимим та ярим зерновим колосовим — пшениці, житу,
ячменю, вівсу. Скажімо, торік восени вже засіяли озимину, яку використають для виготовлення дідухів цього року.

У

Нинішніх свят на виставці представили понад двісті робіт. Їх класифікували за трьома ознаками. Перша
— «Замість ялинки — зимовий
букет». Такий однойменний конкурс
і розділ експозиції мають єдину
мету: щоб замість хвойних дерев, які
нещадно вирубують напередодні нового року чи Різдва Христового, використовувати гілки сосни, ялини,
інші природні матеріали, робити з
них святкові композиції. Значну частину виставки відвели, звісно, дідухам і павукам. Дідух приносять на

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Фото автора

Лесь ЯВОРІВ
для «Урядового кур’єра»

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Святвечір. Житній, пшеничний чи
вівсяний сніп ставлять на покуті, на
Галичині в багатьох населених пунктах дідухом називають оберемок соломи, яку розстеляють на підлогу, а
після Різдва на світанні виносять з
оселі та спалюють. Розмаїття таких
давніх оберегів-символів можна побачити на виставці, дехто з авторів
прикрасив їх різними засушеними
польовими квітами. В когось їх вінчає
восьмикутна зірка, в когось — вінок і
навіть серце з кошиком квітів. Представлено й патріотичні дідухи у
формі тризуба. А також солом’яні
світильники-павуки, які стали символом родини.
Третій розділ виставки має народознавче спрямування. Його тема:
«Як українське село зустрічає Різдво». Тут зібрали матеріали, що висвітлюють-показують народні традиції зимових святкувань, відтворюють їхній дух. Зокрема, весь колорит
і чарівність українського Різдва
добре зуміли продемонструвати у
великій роботі-композиції учні 6-Б
класу Тернопільської ЗОШ № 24.
Захоплення у відвідувачів викликають і шопки.
Техніка виконання та матеріали
репрезентованих в експозиції витворів дитячих рук найрізноманітніші: і
злакові культури, і засушені квіти, і
сіно, і традиційна народна мотана
лялька та каркасно-мотана забавка,
розпис на дереві й тканині, об’ємні
м’які фігури, верба, сосна, липа,
глина, шпон червоного дерева, акрилові фарби й лак. Усе зроблено з
душею, з вигадкою, різдвяним настроєм.
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СПИСОК «ФОРБС». Співзасновник стартапу GitLab 29-річний харків’янин Дмитро Запорожець потрапив у знаменитий список Forbes
30 Under 30 в категорії Enterprise Tech.
В одному переліку з ним — засновники, менеджери, інженери, дослідники з таких компаній, як Slack, Linledin, IBM, Dropbox, SpaceX, повідомляє медіа-портал української діаспори.
Цього року на 600 місць — 20 категорій по 30 людей — претендувало близько 15 000 номінантів, а це майже 4-відсотковий поріг входу.
Як зазначають укладачі, потрапити до рейтингу цього разу було
важче, ніж вступити до Стенфорду або Гарварду.
Торік команда GitLab брала участь в зимовій програмі легендарного інкубатора Y Combinator (сервіс був прибутковим ще до акселерації і прийшов в інкубатор за досвідом).

«Корупція» — слово року
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ. Словник сучасної української мови та
сленгу «Мислово» визнав слово «корупція» словом 2016 року, повідомляє Радіо Свобода.
У редакції словника пояснили такий вибір тим, що головною внутрішньою проблемою України, яку згадували упродовж минулого року
в різних контекстах, є корупція.
Два інші слова-відкриття 2016 року — «офшор» та «е-декларація»
— також є складовими ширшого семантичного поля корупції, які упродовж року підігрівали інтерес до цієї теми.
Серед інших важливих слів минулого року редакція «Мислова» виокремила «банкопад», «безвіз», «брекзит» і лексичну пару «зрада/перемога». Словник «Мислово» обирає слово року вчетверте. Словом
2015 року було «блокада», а 2014-го — «кіборги» у значенні «захисники донецького аеропорту».
Онлайн-словник — інтерактивний проект з розвитку сучасної української мови та сленгу, визначення до якого пишуть звичайні користувачі. Основні критерії вибору — популярність слова та його соціальна значущість.

Наступний номер «Урядового кур’єра»
вийде 11 січня 2017 року
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