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Транспортна інфраструктура 
працюватиме без чвар
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр захистив Укрзалізницю від нападів та чекає у березні 
на план розвитку компанії

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман з перших хвилин за-

кликав громадськість та експерт-
не середовище об’єднатися навко-
ло формування й виконання Се-
редньострокового плану пріори-
тетних дій уряду до 2020 року. Ме-

та у всіх одна — забезпечити стій-
кий економічний розвиток і якіс-
ні секторальні реформи в державі. 
Він також нагадав, що торік уряду 
вдалося досягти макроекономічної 

стабілізації та, відповідно, вийти на 
позитивні сигнали щодо економіч-
ного зростання. Володимир Грой-
сман навіть відповів на запитання, 
як посилювати цей економічний 

прогрес. Передовсім слід розпла-
нувати заходи на наступні три ро-
ки й прописати шляхи їхньої 
реалізації у Середньостроко-
вому плані пріоритетних дій. 

Віце-прем’єр-міністр про недоцільність підвищення 
пенсійного віку за нинішніх умов
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ФДМУ оголосив план 
приватизації 

МЕТА. Фонд державного майна у своєму офіційному видан
ні «Відомості приватизації» вкотре оголосив приватизацію у 
2017 році державних пакетів акцій стратегічних для української 
економіки підприємств. Йдеться, зокрема, про 99,6% Одесько
го припортового заводу, 99,99% «Сумихімпрому», 78,3% «Цен
тренерго», 75,22% «Турбоатому».

Серед великих енергетичних компаній, повідомляє УНІАН, 
на приватизацію цього року фонд має намір виставити 70% ак
цій «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% 
«Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60% «За
поріжжяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 25% + 1 ак
ція «Сумиобленерго», «Одесаобленерго», «ДТЕК Донецьк
обл енерго», «Київенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК 
Захід енерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Донбасенерго».

Також фонд має намір продати 99,5% акцій ІваноФранків
ського локомотиворемонтного заводу, 68% Запорізького ви
робничого алюмінієвого комбінату, 96,1% Тернопільського ра
діозаводу «Оріон», 95% «Дніпрометробуду», 100% Гайворон
ського тепловозоремонтного заводу, 25% Дніпровського ма
шинобудівного заводу.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

22,4 млрд грн 
ПДВ задекларували з початку року 

його платники. Це найбільший показник 
за всю історію адміністрування податку

«Підвищення 
мінімальної зарплати — 

це крок до збалансування 
бюджету Пенсійного 
фонду й осучаснення 

пенсій».

Кого озолотять 
селянські паї

ЗАПИТАЙТЕ У ЮРИСТА

Що потрібно зробити 
переселенцю, 
аби припинити 
підприємницьку 
діяльність? 

Контролюючі органи 
вважають новий закон 
щодо містобудівної діяльності 
хорошим, архітектори — 
таким, що породжує корупцію

НОРМОТВОРЧІСТЬ

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА. Ринок землі не можливий 
без якісного кадастру, системи захисту прав хліборобів 
і прозорості процесу
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Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальних
провадженнях № 42016010000000182 за підозрою Запорожця П.П., № 42016010000000183 за
підозрою Ковітіді О.Ф., № 42016010000000192 за підозрою Зайцева П.Д. у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібрано достатньо до-
казів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із вищевикладеним на виконання положень
ст. 297-5 КПК України пропоную наступним підозрюваним: Запорожцю П.П., Ковітіді О.Ф., Зайцеву
П.Д. прибути разом із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул.
Московська, 8, каб. 203) у період з 27.01.2017 до 30.01.2017 включно (з 09:00 до 18:00) для прове-
дення вказаної процесуальної дії, а саме: 

до слідчого Петрової Є.І. (044-200-67-28):
- Запорожцю Петру Петровичу, 11.01.1950 р.н.  
до слідчого Кандзьоби М.В. (044-200-67-28):
- Ковітіді Ользі Федорівні, 07.05.1962 р.н.
до слідчого Литвиненко Д.П. (044-200-67-28):
- Зайцеву Петру Дмитровичу, 05.07.1952 р.н.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розсліду-

вання докази достатніми для складання обвинувальних актів прокурор або слідчий за його доручен-
ням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового
розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримінальних провадженнях зібрані
усі необхідні докази для складання обвинувальних актів.

У зв’язку з цим інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами
вказаних кримінальних проваджень з можливістю здійснення копіювання та іншого відповідно до
вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів
кримінального провадження (4 томи), пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути разом
із своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Московська, 8,
каб. 203) у період з 27.01.2017 до 30.01.2017 включно (з 09:00 до 18:00) для проведення процесуаль-
них дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК
України, а саме: 

до слідчого Петрової Є.І. (044-200-67-28):
- Запорожцю Петру Петровичу, 11.01.1950 р.н.  
до слідчого Кандзьоби М.В. (044-200-67-28):
- Ковітіді Ользі Федорівні, 07.05.1962 р.н. 
до слідчого Литвиненко Д.П. (044-200-67-28):
- Зайцеву Петру Дмитровичу, 05.07.1952 р.н.
Разом з цим, пропоную вам в цей самий строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати про-

курорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та можливість скопіювати або відобразити
відповідним чином будь-які речові докази, документи або копії з них, які ви маєте намір використо-
вувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово
підтвердити протилежній стороні - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням
найменування таких матеріалів.
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Рижицької В.В., Целіковської-Шобак Л.С.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у цивільній справі № 233/5710/16-ц – Рижин-
ська Віра Вікторівна, 02.10.1959 р.н., зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, c. Калініна, вул.
Антропова, 10/2, та Целіковська-Шобак Лілія Сергіївна,
15.08.1961 р.н., зареєстрована за адресою: м. Макіївка, 
м-н. Сонячний, 20/40, викликаються у судове засідання на
08.30 год. 1 лютого 2017 р. Розгляд зазначених цивільних
справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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 Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Полянського
І.В. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у цивільній справі № 233/5707/16-ц –
Полянський Іван Володимирович, 05 квітня 1990 р.н., за-
реєстрований у м. Дебальцеве Донецької області, вул.
Леваневського, 62-А, викликається у судове засідання
на 08.00 год. 31 січня 2017 р. Розгляд зазначеної цивіль-
ної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Товарна біржа «Українська енергетична
біржа» проводить додатковий біржовий аукціон
№ 58СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для

внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 31 січня 2017 року об

11:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скрапле-

ний газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загаль-
ним обсягом 4 800,000 т, ресурс січня-лютого 2017
р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ
«Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 10 лотів,
обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 400 т, транспорту-
вання автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну
–  16 425,76 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений для автомобільного транспорту марки
ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) вироб-
ництва філії Управління з переробки газу та газо-
вого конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція №
2: 50 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2 000 т,
транспортування залізницею/автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну –  16 475,08 грн. в т.ч.
ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний
для комунально-побутового споживання марки
СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) ви-
робництва філії Управління з переробки газу та га-
зового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція 
№ 3: 60 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2400
т, транспортування залізницею/автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну –  16 570,30 грн. в т.ч.
ПДВ. Термін відвантаження – 01.02.2017 р.-
23.02.2017 р. За результатами аукціону переможці
і продавець укладають двосторонні договори ку-
півлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійс-
нюється у січні-лютому 2017 року на умовах EXW
франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та
оплачує послуги по наливу та  транспортуванню
скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні
сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вар-
тості заявленого обсягу закупівлі на один з рахун-
ків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в
аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного до-
ручення, що підтверджує сплату гарантійного
внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену
особу покупця та його повноваження. Прийом до-
кументів проводиться за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 44 А, оф. 8, та закінчується 30.01.2017
року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) №
26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк»,
МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) №
26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аук-
ціоні покупці повинні укласти з біржею договори
про надання послуг та надати відповідні доку-
менти, згідно Регламенту організації та прове-
дення біржових аукціонів з продажу скрапленого
газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформа-
цію можна отримати за місцезнаходженням ТБ
«Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул.
Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90,
591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на
сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з
09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних
днів.

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бідняк Вячеслав Васильович, 14.05.1965
року народження, який мешкає у м. Донецьку (адресу не
встановлено), на підставі ст.ст.133, 135, 297-5 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно з’явитися 30.01.2017 року о 10 год.
00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській об-
ласті (м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23, контак-
тний телефон слідчого: (056) 791-99-42) старшого
слідчого в ОВС – криміналіста Єфіменка О.І. для допиту
Вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 42014040000000515 від
24.07.2014 року, за ознаками кримінальних правпорушень,
передбачених ч. 1 ст. 350, ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 110 КК Ук-
раїни. 

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове
засідання відповідача:

Рзаєва Рустама Рзаєвича, цивільна справа
№185/2235/16-ц за позовом ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 01.02.2017 року о

16.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

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

Татарбунарський районний суд викликає на су-
дове засідання Решетило Бориса Івановича, 04
квітня 1991 року народження, на 2 лютого 2017 року
на 09 год. 30 хв. як відповідача по справі за позов-
ною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Решетило Б.І.
про стягнення заборгованості. В разі неявки відпо-
відача в судове засідання або визнання причини
його неявки неповажною, справа може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Іванова Вадима Сергійовича як відповідача (ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Гребінка Полтавської
області, вул. Некрасова, буд. 44,) у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПРИВАТБАНК» до Іванова Вадима Сергійовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08.30 год. 31 січня
2017 року у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4, зал засі-
дань № 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Л.М. Федорак

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Добренко Сергій Михайлович,
28.10.1960 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Черкаська область, Шполянський район, с. Матусів,
вул. Новошевченківська, 48, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 30
січня 2017 року о 09 год. 30 хв. в каб. № 224 до слідчого
УСБУ в Черкаській області Литвиненка А.А. за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, тел. 0472398503, для участі
у слідчих та процесуальних діях у кримінальному про-
вадженні № 22016250000000017 від 17.05.2016 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Відповідач Ганжа Василь Анатолійович (останнє ві-
доме місце проживання: с. Бужанка, Лисянський район,
Черкаська область) викликається в судове засідання у
справі № 700/931/16-ц, пр. № 2/700/57/17 за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ганжі Василя Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Справа призначена до судового розгляду на 09.00 го-
дину 10 лютого 2017 року в залі засідань Лисянського
районного суду Черкаської області за адресою: вул. Не-
залежності, 4, смт Лисянка Черкаської області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду на вказану дату, справа буде розгля-
нута без відповідача за наявними в ній доказами.

Суддя Н. О. Добриднюк

Мажаренко Віктор Юрійович викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі
№324/1974/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Мажаренка Віктора Юрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 06.02.2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Бурлаку Олександра Максимовича, 18.02.1977 р.н., та
Бурлаку Ігоря Максимовича, 31.08.1979 р.н., як обвину-
вачених у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням
судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що відбудеться
2 лютого 2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.
Суддя В. Є. Аксьонов

Новоархангельський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає Савченка Станіслава Миколайовича, останнє
відоме місце проживання якого: с. Борщова Новоархангель-
ського району Кіровоградської області, вул. Хліборобська,
буд. 1, як відповідача в судове засідання у цивільній справі
№ 394/645/16-ц за позовом Новоархангельського районного
центру зайнятості в Кіровоградській області до Савченка
Станіслава Миколайовича про стягнення незаконно отри-
маних коштів, що відбудеться 1 лютого 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт
Новоархангельськ, Кіровоградська область, вул. Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Орджонікідзевський районний суд м. Хар-
кова повідомляє, що Харченку Юрію Миколайо-
вичу необхідно з’явитись як відповідачу
30.01.2017 року на 10.30 год. у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Харченка Юрія Мико-
лайовича про стягнення боргу. В разі його не-
явки по справі може бути постановлено заочне
рішення. Адреса суду: м. Харків, пр. Архітектора
Альошина, б. 7, каб. № 30.

Суддя Глібко О. В.

31 січня 2017 року о 16 годині 00 хвилин в

Індустріальному районному суді м. Дніпропет-

ровська відбудеться розгляд цивільної справи

№ 202/2966/14-ц за позовною заявою ПАТ КБ

«Приватбанк» до Шептулева Сергія Генадійо-

вича. Явка до суду відповідача Шептулева Сер-

гія Генадійовича обов’язкова. У разі неявки

справа буде розглянута в порядку ст. 169 ЦПК

України.

Суддя Г.В. Бєсєда

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської об-
ласті за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул.
Маяковського, 30 (суддя Український В.В., 2 поверх, каб. 2) об
11 год. 30 хв. 30.01.2017 року відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Горбатка Валентина Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається як відповідач Горбатко Ва-
лентин Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул.
Кримська, 24, с. Дмитрівка, Знам’янський район Кіровоград-
ської області. У випадку неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними матеріалами справи.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини своєї не-
явки.
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оголошення
Конкурс на банківське обслуговування спільного 
із Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

і Фондом чистих технологій проектом
«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України»
Міністерство фінансів України оголошує конкурс по відбору закор-

донного банку для відкриття акредитивів в рамках позики між Украї-
ною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку/ФЧТ
«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепло-
постачання України» (№8387-UA; №TF016327).

Пропозиції просимо подати до 08.02.2017 р.
З інформацією щодо необхідного пакету документів для участі в

конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства фінансів України
№299 від 07.05.2002 року, зі змінами.

Інформація щодо позики розміщена на офіційному сайті Міністер-
ства фінансів України: minfin.gov.ua.

Адреса та телефон:
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,
Міністерство фінансів України
Департамент співробітництва з міжнародними організаціями,
т. (044) 277-54-84/85/83, ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О.М., Шут І. В.
Інформацію для ЗМІ можна отримати в Прес-службі Мінфіну за тел.

(044)206-58-49, а також надіславши запит на електронну адресу:
presa@minfin.gov.ua

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «АЙАС» (ідентифікаційний код

39466857) і товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ТРАСТ»
(ідентифікаційний код 39238302), товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «РУБІКОН ГРУП» (ідентифікаційний код 32531594), товариства 
з обмеженою відповідальністю «МІРАНТІС» (ідентифікаційний код
38342697), товариства з обмеженою відповідальністю «МІРАНЖ» 

(ідентифікаційний код 39523218),  товариства з обмеженою 
відповідальністю «ДЖЕНЕРІС» (ідентифікаційний код 38371047),

товариства з обмеженою відповідальністю «КАЙРОС БУК» 
(ідентифікаційний код 39245299), товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «ФАБРИЦИУС» (ідентифікаційний код 39757167), товариства 
з обмеженою відповідальністю «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» (ідентифікаційний

код 37307651), товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН
ОЙЛ» (ідентифікаційний код 38341138), товариства з обмеженою 

відповідальністю «АСТОРА» (ідентифікаційний код 37320761), товариства
з обмеженою відповідальністю «НАФТАПЕТРОЛІУМ» 

(ідентифікаційний код 39523925),товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ВЕРАНЖ» (ідентифікаційний код 39494821), товариства з обмеже-

ною відповідальністю «АЛЬМАК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код
39824531), товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙТ-ОЙЛ» 

(ідентифікаційний код 38222218)
У зв’язку з неможливістю вручити вимоги про надання інформації від

11.11.2016 № 143-26.13/01-11994 товариству з обмеженою відповідальністю
«АЙАС» (ідентифікаційний код 39466857), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-
12049 товариству з обмеженою відповідальністю «ОЙЛ ТРАСТ» (ідентифі-
каційний код 39238302), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-12045 товариству з
обмеженою відповідальністю «РУБІКОН ГРУП» (ідентифікаційний код
32531594), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-12032 товариству з обмеженою
відповідальністю «МІРАНТІС» (ідентифікаційний код 38342697),від
11.11.2016 № 143-26.13/01-12037 товариству з обмеженою відповідальністю
«МІРАНЖ» (ідентифікаційний код 39523218), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-
12021 товариству з обмеженою відповідальністю«ДЖЕНЕРІС» (ідентифіка-
ційний код 38371047), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-12014 товариству з
обмеженою відповідальністю «КАЙРОС БУК» (ідентифікаційний код
39245299), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-12061 товариству з обмеженою
відповідальністю «ФАБРИЦИУС» (ідентифікаційний код 39757167), від
11.11.2016 № 143-26.13/01-11997 товариству з обмеженою відповідальністю
«АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» (ідентифікаційний код 37307651), від 11.11.2016
№ 143-26.13/01-11998 товариству з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН
ОЙЛ» (ідентифікаційний код 38341138), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-
11991 товариству з обмеженою відповідальністю «АСТОРА» (ідентифікацій-
ний код 37320761),від 11.11.2016 № 143-26.13/01-12035 товариству з
обмеженою відповідальністю «НАФТАПЕТРОЛІУМ» (ідентифікаційний код
39523925), від 11.11.2016 № 143-26.13/01-12007 товариству з обмеженою
відповідальністю «ВЕРАНЖ» (ідентифікаційний код 39494821), від
11.11.2016 № 143-26.13/01-11993 товариству з обмеженою відповідальністю
«АЛЬМАК ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 39824531), від 11.11.2016 № 143-
26.13/01-12002 товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЙТ-ОЙЛ»
(ідентифікаційний код 38222218), зазначені вимоги (повний зміст) розмі-
щено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна - До уваги суб’єктів господарю-
вання - Інформація про вимоги Комітету».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу дев’ятого пункту 23 Правил
розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, затверджених 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 Анти-
монопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змі-
нами).

Конкурс на банківське обслуговування спільного із Міжнародним
банком реконструкції та розвитку і Фондом чистих технологій 

проектом «Розвиток міської інфраструктури — 2»
Міністерство фінансів України оголошує конкурс по відбору закор-

донного банку для відкриття акредитивів в рамках позики між Украї-
ною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку/ФЧТ
«Розвиток міської інфраструктури — 2» (№8391-UA; №TF017112).

Пропозиції просимо подати до 08.02.2017 р.
З інформацією щодо необхідного пакету документів для участі в

конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства фінансів України
№299 від 07.05.2002 року, зі змінами.

Інформація щодо позики розміщена на офіційному сайті Міністер-
ства фінансів України: minfin.gov.ua. 

Адреса та телефон:
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,
Міністерство фінансів України
Департамент співробітництва з міжнародними організаціями,
т. (044) 277-54-84/85/83, ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О.М., Шут І. В.
Інформацію для ЗМІ можна отримати в Прес-службі Мінфіну за тел.

(044)206-58-49, а також надіславши запит на електронну адресу:
presa@minfin.gov.ua

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області,
смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/1019/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Запорожця Миколи Івановича про стягнення заборгованості по кредитному
договору.

Судовий розгляд справи призначено на 27 лютого 2017 року о 15 год.
30 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул.
Соборна (Леніна), 18.

Суд викликає Запорожця Миколу Івановича в судове засідання як відпо-
відача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута за наявними в ній
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Конкурс на банківське обслуговування спільного 
із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
Міністерство фінансів України оголошує конкурс по відбору закор-

донного банку для відкриття акредитивів в рамках позики між Украї-
ною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Покращення
охорони здоров’я на службі у людей» (№8475-UA).

Пропозиції просимо подати до 08.02.2017 р.
З інформацією щодо необхідного пакету документів для участі в

конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства фінансів України
№299 від 07.05.2002 року, зі змінами.

Інформація щодо позики розміщена на офіційному сайті Міністер-
ства фінансів України: minfin.gov.ua.

Адреса та телефон:
01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,
Міністерство фінансів України
Департамент співробітництва з міжнародними організаціями,
т. (044) 277-54-84/85/83, ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О.М., Шут І. В.
Інформацію для ЗМІ можна отримати в Прес-службі Мінфіну за тел.

(044)206-58-49, а також надіславши запит на електронну адресу:
presa@minfin.gov.ua

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області,
смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/1018/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Будолака Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості по кредитному
договору.

Судовий розгляд справи призначено на 27 лютого 2017 року о 15 год.
45 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул.
Соборна (Леніна), 18.

Суд викликає Будолак Ігоря Анатолійовича в судове засідання як відпо-
відача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглянута за наявними в ній
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання відповідача по справі № 409/2360/16-ц за позовом Адоніної Ірини
Василівни до Адоніна Василя Олексійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 08.02.2017 року о 08.00 год. (резервна дата
22.02.2017 року о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Адонін Василь Олексійович, останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Димитрова, буд 29, кв. 76 та представник
відповідача Луганської міської ради, останнє відоме місцезнаходження: м.
Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.

У випадку неявки відповідача Адоніна В.О. та представника відповідача
Луганської міської ради справу буде розглянуто за їх відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) 02.03.2017 року о 08.30 год. розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства KБ «ПриватБанк» до Гончарової
Ілони Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач, місце проживання якої невідомо, викликається для участі у розгляді
справи по суті, (справа № 234/15774/16-ц);

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) 02.03.2017 року о 10.00 год. розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Губайдуллін
Ігоря Каміловича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відач, місце проживання якого невідомо, викликається для участі у розгляді
справи по суті, (справа № 234/15768/16-ц).

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 Літовка В.В.

Добровеличківський районний суд Кіровоградської області викликає Коліс-
ніченко Оксану Леонідівну та Владимирова Владислава Вадимовича в судове
засідання як відповідачів у цивільній справі за позовом Колісніченко Зінаїди
Афанасіївни до Колісніченко Оксани Леонідівни, Владимирова Владислава Ва-
димовича, третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору Добровеличківська селищна рада Добровелич-
ківського району Кіровоградської області про визнання фізичних осіб такими,
що втратили право користування житловим приміщенням, яке призначене до
слухання на 20 лютого 2017 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні Добро-
величківського районного суду Кіровоградської області за адресою: смт До-
бровеличківка, вул. Центральна,119, зал судових засідань № 2.

У разі неявки, справа буде розглянута за відсутності відповідачів за наяв-
ними в ній матеріалами.

Суддя Майстер І.П.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулаєва
Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце проживання:
75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Генічеський р-н, Херсон-
ська обл.) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.
110 КК України в судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2017 року о 17
год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ АБ «Експрес Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справах: 
№ 219/10497/16-ц — Очинєв Анатолій Анатолійович (останнє місце ре-

єстрації: 84522, Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Бахмуцька, 10),
№ 219/10097/16-ц — Нестеренко Сергій Миколайович (останнє місце ре-

єстрації: 84500, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Зеленопілля, вул. Миру,
23) викликаються на 31.01.2017 року о 09.30 годині до суду, каб. 204, для
участі в розгляді справ по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Ліфіренка Антона Сергійовича, Ліфіренко Анастасії
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором та за
зустрічним позовом Ліфіренка Антона Сергійовича до ПАТ «Універсал Банк»,
Ліфіренко Анастасії Володимирівни про визнання кредитного договору уда-
ваним правочином.

Відповідачка у справі: Ліфіренко Анастасія Володимирівна, останнє відоме
місце проживання якої: пр-т Возз’єднання, 18-а, кв. 53, м. Київ, викликається
на 30 січня 2017 року о 13 год. 50 хв. до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиці,
5, каб. 109), для участі у розгляді справи по суті.

Ліфіренко Анастасії Володимирівні пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

ПАТ КБ «Приватбанк» повідомляє: Горбенко Ольгу
Іванівну, що у зв’язку з порушенням зобов’язань за
кредитним договором № ZPG0GA0000000100 від
14.05.2008 р. та відповідно пункту 3 Договору іпотеки
№ ZPG0GA0000000100 від 14.05.2008 р. та статті 38
Закону України «Про іпотеку» № 898-IV від
05.06.2003 року, ПАТ КБ «Приватбанк» має намір в
рахунок погашення заборгованості за кредитним до-
говором, укласти договір купівлі-продажу предмету
іпотеки, а саме: житлового будинку, що знаходиться
за адресою: Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул.
Вільна, буд. 6.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Поз-
няка Олексія Ігоровича, що судове засідання у справі за
позовом Державної іпотечної установи до Позняка О.І. про
стягнення заборгованості за договором про іпотечний кре-
дит, відбудеться у приміщенні Подільського районного
суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під
головуванням судді Васильченка О.В. 1 березня 2017 року
о 09 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова.
Представник повинен мати при собі довіреність та доку-
мент, що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин,
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя О. В. Васильченко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідачів: Палієнко Айгуль Саттарівну, Палієнка
Олега Володимировича, Палієнка Бахтіяра Олего-
вича, Палієнка Дмитра Олеговича в судове засі-
дання, що призначено на 20 лютого 2017 року о 16
годині 00 хвилин по цивільній справі за позовом
Бондаренко Ірини Іванівни до Палієнко Айгуль Сат-
тарівни, Палієнка Олега Володимировича, Палієнка
Бахтіяра Олеговича, Палієнка Дмитра Олеговича про
усунення перешкод у праві користування та розпо-
рядження майном (кабінет № 35, пр. Маяковського,
5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Обвинувачений Проскуркін Олександр Євгенович,
27.03.1972 р.н., уродженець м. Бендери Республіки Мол-
дова, громадянин Молдови, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Нахімова, буд. №6, кв. №2, на
підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 10.02.2017р. на 13 год. 00 хв. до Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
буд. №11, 1 поверх, зал №5, для розгляду кримінального
провадження про обвинувачення Проскуркіна Олексан-
дра Євгеновича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2
ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Правекс-Банк» до
Юр’євої Галини Олександрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідачка, місце
проживання якої невідомо, викликається на 14.03.2017
року о 09.00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/17416/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Сватівський районний суд Луганської області,

розташований за адресою: Луганська область, м.

Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає

М’ясоєдова Андрія Івановича як відповідача в судове

засідання по цивільній справі № 426/7189/15-ц за по-

зовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до М’ясоєдова А.І. про

стягнення заборгованості за кредитним договором,

що відбудеться 7 лютого 2017 року об 11.00 год.

Суддя Л. М. Осіпенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу про визнання правочину недійсним, ви-
знання права власності на житловий будинок за позовом
Барабаш О.В. до відповідача Забегайла Олександра Воло-
димировича, останнє місце реєстрації та проживання: Тю-
менська обл., м. Сургут, вул. Просвещенія, буд. 27, кв. 29,
викликається 6 лютого 2017 року о 09 год. 30 хв. до суду,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Оригінал договору дарування квартири 48 по
вулиці Тимошенко Маршала, в будинку 2/4 в м.
Києві, посвідчений приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу Петріцькою А.П. 08

квітня 2011 року за № 4744, вважати втраченим.
Тарнопольському Леоніду Леонідовичу,

13.10.1977 р.н., прошу звернутись до нотаріуса Ан-
цифєрової А.М. за адресою: м. Київ, вул. М.Гречка,
9, т. 422-23-60, для вирішення питань по спадковій
справі Тригуб Л.Ф.
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У Подільському районному суді м. Києва
01.02.2017 р. о 09 год. 00 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Білявської Людмили Федорівни до Калач
Майї Григорівни про позбавлення права користу-
вання житловим приміщенням.

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

При неявці відповідача справа буде слухатись за
її відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя B.C. Декаленко

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Поперечну Галину Вікторівну, 01.11.1964 року на-
родження, адреса: вул. Щорса, 5/2, м. Тульчин,
Вінницька область, як відповідача по цивільній справі 
№ 148/2064/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Поперечної Галини Вікторівни про стягнення заборгова-
ності.

Судовий розгляд справи призначено на 06.02.2017 р.
о 10.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин,
Вінницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто за її відсутності на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя О.В. Саламаха

Городоцький районний суд Хмельницької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 20 лю-
того 2017 року о 13.00 годині в приміщенні Горо-
доцького районного суду Хмельницької області за
адресою: 32000, Хмельницька область, м. Городок,
вул. Шевченка, 48, Гомілко Миколу Васильовича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Хмельницька обл., Го-
родоцький р-н, с. Великий Карабчіїв, пр. Зелений,
буд. 6) як відповідача по цивільній справі 
№ 672/1177/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гомілко Миколи Васильовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Сакенов Ю.К.

Городоцький районний суд Хмельницької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 20 лю-
того 2017 року о 13.30 годині в приміщенні Горо-
доцького районного суду Хмельницької області за
адресою: 32000, Хмельницька область, м. Городок,
вул. Шевченка, 48, Дубовку Людмилу Володими-
рівну (останнє відоме місце реєстрації: Хмельницька
обл., Городоцький р-н, с. Підлісний Олексинець, вул.
Центральна, буд. 15) як відповідача по цивільній
справі № 672/1178/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Дубовки Людмили Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Суддя Сакенов Ю.К.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Рудова Віктора Івановича, 12.11.1952 р.н., Підгірного Івана
Федоровича, 07.08.1949 р.н., Котченка Анатолія Васильовича,
09.09.1961 р.н., та Котченко Зою Миколаївну, 21.06.1958 р.н.,
в судове засідання, яке призначене на 15 годину 00 хвилин 
16 лютого 2017 року для розгляду цивільної справи 
№ 319/1623/16-ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Рудова Віктора Івановича, Підгірного Івана
Федоровича, Котченка Анатолія Васильовича та Котченко Зої
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а,
смт Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Крижопільський районний суд Вінницької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 1 лю-
того 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Крижо-
пільського районного суду Вінницької області за
адресою: 24600, м. Крижопіль, вул. Героїв України,
23, Чебан Віталія Миколайовича (останнє відоме
місце реєстрації: Вінницька обл., Крижопільський 
р-н, с. Заболотне, вул. Леніна, буд. 1) як відповідача
по цивільній справі № 134/1747/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Чебан Віталія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Зарічанський В.Г.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
викликає Товмасяна Ашота Михайловича, 26 серпня
1963 року народження, в судове засідання як відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Товма-
сяна Ашота Михайловича про стягнення
заборгованості, призначене на 31 січня 2017 року oб
11 годині 30 хвилин, яке відбудеться за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 10.

У випадку неявки у судове засідання та непові-
домлення суду про поважну причину неявки, позов
буде розглянутий на підставі документів, які є в ма-
теріалах справи.

Суддя К.В. Гашук

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що під-
готовче судове засідання з розгляду кримінальною про-
вадження № 757/40471/16-к за обвинуваченням Левченка
Олексія Сергійовича, 16.08.1975 р.н., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України, відбудеться 01.02.2017 р. о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб.
311, суддя Тарасюк К.Е.

Явка в підготовче судове засідання обвинуваченого
обов’язкова. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя К.Е. Тарасюк

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом КС «Азовська кредитна
компанія» до Столбової Марини Валентинівни про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору.

Відповідач Столбова Марина Валентинівна виклика-
ється на 20.02.2017 р. на 08.20 год. до Іллічівського ра -
йонного суду м. Маріуполя Донецької області, каб. 8, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

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

Суддя Харитонова Г.Л.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської

області перебуває цивільна справа за позовом Ко-

ротченко Наталії Петрівни до Тенсаєвої Белли Бісла-

вівни про визнання особи такою, що втратила право

користування жилим приміщенням.

Суд викликає на 09.02.2017 року на 14.00 год.

Тенсаєву  Беллу Біславівну як відповідача. Явка

обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Дрібіна Сер-
гія, 22 червня 1980 року народження, останнє відоме
місце реєстрації: вул. Незалежності, 45/50, м. Сміла, в
справі № 703/4242/16-ц, 2/703/291/17 за позовом Дрібі-
ної Ірини Володимирівни до Дрібіна Сергія про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 24 лютого
2017 року. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
справа буде розглядатися без участі відповідача.

Оголошення про виклик відповідача відповідно до 
ст. 74 ЦПК України вважається належним повідомлен-
ням.

Суддя Т.В. Васильківська

Білогірський районний суд Хмельницької області ви-
кликає як відповідача Пазича Дем’яна Васильовича,
1952 року народження, по цивільній справі за позовом
Пазича Володимира Васильовича до Пазича Дем’яна Ва-
сильовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 27 лютого 2017 року о
14 год. 00 хв. в приміщенні Білогірського районного суду
Хмельницької області по вул. Шевченка, 42, в смт Біло-
гір’я Хмельницької області. В разі неявки Пазича Д.В.
справа буде слухатися за його відсутності на підставі до-
казів, які є в матеріалах справи.

Суддя Н.С. Бараболя

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Бокало
Олександра Володимировича, 10 грудня 1963 р.н., іденти-
фікаційний номер: 2335418116, третю особу: Бокало Ларису
Михайлівну, 23 вересня 1965 р.н., ідентифікаційний номер:
2397613269, в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/14519/16-ц за позовом ТОВ «Фінансова компанія
«Довіра та гарантія» до Бокало Олександра Володимиро-
вича, третя особа: Бокало Лариса Михайлівна про звернення
стягнення, що відбудеться 27 лютого 2017 року о 09.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Допіряка Дмитра Дмитровича, останнє відоме місце про-
живання: м. Чернівці, вулиця Коперника, 22-А/14, та До-
піряка Артема Дмитровича, останнє відоме місце
проживання: м. Чернівці, вулиця Головна, 36/11, як від-
повідачів в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Допіряка Миколи Дмитровича до Допіряка Д.Д.
та Допіряка А.Д. про відшкодування витрат на поховання
та погашення кредиту на 09.45 годину 20 лютого 2017
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4,
кабінет № 19. У разі вашої неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В.Г.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Гри-
гор’єву Ольгу Миколаївну як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/14533/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Григор’євої Ольги Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 8 лютого 2017 року об 11.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Іллічівський міський суд Одеської області викликає в
судове засідання як відповідача Бабінова Олександра
Антоніновича та як третю особу: Чудак Тетяну Олексан-
дрівну по цивільній справі № 501/2129/16-ц за позовом
ТОВ «Кей Колект» до Бабінова Олександра Антоніновича
про звільнення майна з-під арешту.

Судове засідання відбудеться 13 лютого 2017 р. об
11.00 год. за адресою: Одеська область, м. Чорно-
морськ, вул. Праці, буд. 10, каб. № 11 (суддя Пушкар-
ський Д.В.).

У випадку неявки відповідача та третьої особи справа
буде розглянута без їх участі в заочному порядку.

Суддя Пушкарський Д.В.

Черкаський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Зубка Олександра Миколайовича, Михайленко Люд-
мили Сергіївни про стягнення кредитної заборгованості
громадянку Михайленко Людмилу Сергіївну, останнє ві-
доме місце реєстрації: вул. Шевченка, 24, с. Хацьки, Чер-
каський район, Черкаська область. Засідання
відбудеться 2 лютого 2017 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Черкаського районного суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 109. Явка обов’язкова, в разі
неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Л.Б. Соколишина

Дедеш Олександр Кирилович, 16.02.1951 року на-
родження, уродженець м. Донецька, останнє відоме
місце проживання: Херсонська область, Скадов-
ський район, с. Широке, вул. 40 років Перемоги, буд.
№ 6, викликається як відповідач по цивільній справі
за позовом Дедеш Надії Петрівни про позбавлення
батьківських прав. Судовий розгляд відбудеться
06.02.2017 року об 11 год. в приміщенні Скадов-
ського районного суду, розташованого в м. Скадов-
ську, Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У
разі неявки, справа розглядатиметься за наявними
доказами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у
судове засідання третю особу Спірідонова Сергія
Вікторовича, який проживає за адресою: м. Київ,
просп. Оболонський, буд. 23Б, кв. 67, по цивільній
справі за позовом Дикого Олександра Івановича до
приватного нотаріуса Суперфін Бориса Михайло-
вича, третя особа: ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» про визнання
рішення недійсним, слухання по справі призначено
на 13.03.2017 року о 14.00 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб.
13.

Суддя О.Л. Хоменко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Черних Вячеслава Олексійовича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться 13 лютого 2017
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
деться за його відсутністю. Суд роз’яснює відпові-
дачу його обов’язок повідомити про причини неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом КС «Азовська кредитна
компанія» до Головача Анатолія Вікторовича про стягнення
заборгованості по кредитному договору.

Відповідач Головач Анатолій Вікторович викликається
20.02.2017 р. о 08.40 год. до Іллічівського районного суду
м. Маріуполя Донецької області, каб. 8, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

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

Суддя Харитонова Г. Л.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом КС «Азовська кредитна
компанія» до Нефедченка Олексія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору.

Відповідач Нефедченко Олексій Анатолійович виклика-
ється 20.02.2017 р. о 08.00 год. до Іллічівського районного
суду м. Маріуполя Донецької області, каб. 8, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

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

Суддя Харитонова Г. Л.

Рівненський міський суд викликає Мотулька Віталія Яросла-
вовича як відповідача по справі за позовом Мотулько Світлани
Григорівни до Мотулька Віталія Ярославовича, третя особа на
стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред-
мета спору — Орган опіки та піклування виконавчого комітету
Рівненської міської ради, про позбавлення батьківських прав, у
судове засідання, яке відбудеться 2 лютого 2017 року о 12 год.
00 хв. в приміщенні Рівненського міського суду за адресою:
м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Останнє відоме місце проживання відповідача Мотулька Ві-
талія Ярославовича: м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 7, кв. 63.

У разі неявки до суду на вказаний час та неповідомлення про
поважність причин неявки відповідача, справа буде вирішена на
підставі наявних у ній даних чи доказів з постановленням заоч-
ного рішення.

Суддя М. А. Бердій

Печерський районний суд м. Києва повідомляє
про день, час та місце судового засідання у справі
за позовом Трещаліної Наталії Георгіївни до Ганда-
бури Василя Теодоровича про стягнення аліментів,
яке призначено на 08 год. 00 хв. 17 лютого 2017 року
за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий (голо-
вуючий суддя Писанець В.А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Ган-
дабури Василя Теодоровича, справа буде розглянута
за його відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес Банк» до Чми-
рука Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.

Відповідач Чмирук Сергій Володимирович, 07.11.1987
року народження, викликається на 16 лютого 2017 року о
10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судо-
вому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідачку Денисенко Олену
Володимирівну по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Денисенко Олени Володими-
рівни про стягнення заборгованості. Останнє місце
проживання: м. Суми, вул. Шевченка, 10. Явка в су-
дове засідання обов’язкова. Про причини неявки не-
обхідно повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 20.02.2017 року о
08.40 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Войциховську Людмилу
Миколаївну, 21.11.1977 р.н., як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/2280/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Войциховської Людмили Мико-
лаївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13
лютого 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Антоненка
Юрія Олександровича, 15 січня 1972 року народження, ос-
таннє місце проживання та реєстрації якого: с. Турбівка,
вул. Гагаріна, 47 Попільнянського району Житомирської
області, в цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Антоненка Юрія Олександровича про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться о 10.00 годині 14 березня 2017
року в залі Попільнянського районного суду в смт По-
пільня по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського
району Житомирської області.

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

Суддя Є. О. Зайченко

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Фоміна Сергія Олексійовича,
мешканця: м. Дунаївці, вул. Комінтерна, 2В Хмельниць-
кої області, як відповідача по справі №674/1388/16-ц,
пров. №2/674/96/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Фоміна Сергія Олексійовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 14.02.2017 р. о 09.00 год. у залі
суду за адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці,
Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не-
повідомлення про причини неявки, справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами у його відсутність
(заочний розгляд).

Голова райсуду В. М. Шклярук

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Товариство з обмеженою
відповідальністю «АГРО ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 36247432)
як відповідача в цивільній справі № 328/4401/16-ц
за позовом Хідька Миколи Миколайовича до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «АГРО
ЛІДЕР» про розірвання договору оренди землі. Су-
дове засідання відбудеться 07.02.2017 року о 10.00
годині в приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П. Л.

Сімбірова Валентина Василівна, останнє місце проживання
чи мешкання: м. Кам’янське, пр. Дружби Народів, буд. 25, кв. 37,
викликається у відкрите судове засідання як відповідачка об
11.00 годині 8 лютого 2017 року у справі за позовом Єгорова
Єгора Миколайовича до Сімбірової Валентини Василівни, ГУ
ДМС у Дніпропетровській області про усунення перешкод в ко-
ристуванні майном.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під
головуванням судді Маслова Д.В. у приміщенні суду за адресою:
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 14.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого-
лошення в пресі Сімбірова Валентина Василівна вважається по-
відомленою про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто за її від-
сутністю.

ПАТ КБ «Приватбанк» повідомляє Дубовікову Олену
Олексіївну, що у зв’язку з порушенням зобов’язань за
кредитним договором № ZPVAGA0000002825 від
18.03.2008 р. та відповідно пункту 24 Договору іпотеки
№ б/н від 18.03.2008 р. та статті 38 Закону України «Про
іпотеку» № 898-IV від 05.06.2003 року, ПАТ КБ «При-
ватбанк» має намір в рахунок погашення заборгова-
ності за кредитним договором, укласти договір
купівлі-продажу предмету іпотеки, а саме: житлового
будинку, що знаходиться за адресою: Запорізька обл.,
м. Василівка, вул. Кірова, буд. 52.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -12  -17       -1    -6
Житомирська -12  -17       -1    -6
Чернігівська -12  -17       -1    -6
Сумська -13  -18       -1    -6
Закарпатська -12  -17       -1    -6
Рівненська -11  -16         0    -5
Львівська -12  -17       -1    -6
Івано-Франківська -12  -17         0    -5
Волинська -10  -15         0    -5
Хмельницька -12  -17       -1    -6
Чернівецька -12  -17         0    -5
Тернопільська -12  -17       -1    -6
Вінницька -13  -18       -1    -6

Oбласть Нiч          День
Черкаська -13   -18      -1     -6
Кіровоградська -13   -18      -2     -7
Полтавська -14   -19      -3     -8
Дніпропетровська -15   -20      -5   -10
Одеська -12   -17      -2     -7
Миколаївська -12   -17      -2     -7
Херсонська -12   -17      -3     -8
Запорізька -16   -21      -8   -13
Харківська -17   -22      -8   -13
Донецька -19   -24      -8   -13
Луганська -19   -24      -8   -13
Крим -10   -15      -2     -7
Київ -13   -15      -2     -4

ПоВІСтка ПРо ВИклИк
Підозрювана куц оксана олександрівна, 17.06.1974 року на-

родження, уродженка м. Росток, Німеччина, зареєстрована за ад-
ресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. 45В, кв. 37, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135, КПК України Вам необхідно з’явитися 30
січня 2017 року, о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління
СБУ в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шевчен-
ка, 1-А, в каб. № 251 до ст. слідчого в ОВС Волощука О.В. (тел.
(0372) 595-260), для допиту як підозрюваної в рамках криміналь-
ного провадження № 22016260000000010 та участі у інших про-
цесуальних діях. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва
Костянтина Михайловича, 20.10.1972 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферополь) у вчи-
ненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України
у судове засідання, яке відбудеться 01 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 7 під головуванням судді Отвіновського П.Л.

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

ПоВІСтка ПРо ВИклИк ПІДоЗРЮВаного 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Стратейчук людмила Зиновіївна, 11.04.1962 року народження, урод-
женка м. Макіївки Донецької області, громадянка України, яка проживає
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167, кв. 13,
на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’яви-
тися 30.01.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 509
слідчого управління прокуратури Донецької області до слідчого в особ-
ливо важливих справах Надежденка С.В. за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для отримання повідомлення про
підозру, проведення слідчих дій, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження та отримання обвинувального акта у кримінальному
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42016050000000650 від 25.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оригінал Свідоцтва про право власності на квартиру № 218, розташовану
в м. Києві, по вул. Щорса, буд. 32Б, виданого на ім’я Бєлда Мустафа Голов-
ним Управлінням Житлового Забезпечення Виконавчого Органу Київської
міської ради 05 липня 2007 p., на підставі Наказу Головного Управління жит-
лового забезпечення № 1136-С/КІ від 22 червня 2007 р. вважати втраченим.

оголошення

фотофакт

ДВА ПЛЮС ДВА. Люди, які можуть робити кілька справ од-
ночасно і якісно, завжди викликають повагу. А навчитися цього
можна  ще в дитинстві. Днями в Києві відбулася перша в Україні
олімпіада для школярів початкових класів за японською мето-
дикою швидкого рахунку. Вчені довели, що така методика на-
вчання розвиває зокрема точність і швидкість реакції, творче
мислення, слух, спостережливість та уяву. Відтак, діти стають
успішнішими в навчанні. Той, хто опанує ментальну арифмети-
ку, одночасно може робити дві дії, приміром, рахувати і розпо-
відати вірш. Методика стрімко розвиває фотографічну пам’ять,

швидкомислення, концентрацію уваги, адже працюють обидві
півкулі головного мозку. Спершу ментальні арифметики дода-
ють, віднімають, множать і ділять подумки — за допомогою спе-
ціальної рахівниці абакус. Поступово вони навчаються обходи-
тися без неї та збільшують швидкість усних обчислень. Аби осу-
часнити та зробити методику легшою для сприйняття, фахівці
написали вже й спеціальну програму для комп’ютера.

Японську методику підрахунку в останні роки активно опано-
вують європейські школи, розвивається цей рух і в Україні. Торік
систему схвалив Інститут модернізації освіти при Міносвіти. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ОФІЦІЙНО. Один з найбіль-
ших спортивних форумів світу, а
саме чемпіонат Європи-2017 з
боксу серед чоловіків, прийма-
тиме Харків, повідомляє офіцій-
ний сайт Федерації боксу Украї-
ни. Континентальна першість з
боксу серед чоловіків стане най-
визначнішою та історичною
боксерською подією для Украї-
ни. Зазначається, що у своєму

зверненні до президента ФБУ
Володимира Продивуса, прези-
дент Європейської Конфедера-
ції Франко Фальчінеллі заува-
жив, що він упевнений в тому,
що Федерація боксу України й
організаційний комітет змагань
забезпечать проведення чем-
піонату Європи на найвищому
рівні.

Нашій державі вже довіряли
право на проведення чемпіонату
світу з боксу серед юніорів, Куб-
ку Європи серед чоловіків, чем-

піонату Європи серед жінок і
чемпіонату Європи з боксу серед
юніорів.

«Переконаний, що ми прове-
демо цей турнір на найвищому
рівні. Безперечно, ця подія ста-
не для нашої держави історич-
ною, тому ми зробимо все
можливе, щоб укотре проде-
монструвати, як ми можемо та
вміємо організовувати змаган-
ня такого високого рівня», —
зазначив Володимир Проди-
вус.

Згідно з офіційним повідом-
ленням Європейської Конфеде-
рації боксу, чемпіонат Європи
серед чоловіків заплановано на
14—26 червня 2017 року. Нага-
даємо, що за право проведення
чемпіонату Європи з боксу серед
чоловіків сперечалися також Ту-
реччина та Росія. Проте біль-
шість членів Виконавчого коміте-
ту EUBC віддала свій голос саме
за Харків. Загалом, право голосу
у Європейській Конфедерації ма-
ють 19 членів виконкому.

Україна вперше прийме чемпіонат Європи з боксу 

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ФЛЕШМОБ. На відзначення
столітнього ювілею першого
публічного виконання всесвітньо
відомої української народної піс-
ні «Щедрик» в обробці Миколи
Леонтовича в інтернет-мережі
кліриком Вознесенського храму
міста Вінниці, викладачем гума-
нітарно-педагогічного коледжу
та художнім керівником жіночого
хору «Соломія» Назарієм Дави-

довським було започатковано
флешмоб. Задля підтримки акції
управління в справах національ-
ностей та релігій Вінницької об-
лдержадміністрації надіслало
листи за кордон понад 150 гро-
мадським організаціям україн-
ської діаспори.  

Нині флешмоб налічує майже
200 варіантів виконання компо-
зиції, повідомляє департамент
інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю ОДА.
До проведення акції долучилася

українська діаспора в Іспанії,
зокрема українська школа «На-
ше майбутнє» з Мадрида.
Флешмоб підтримали музичні
колективи, наприклад, гурт «The
Kubasonics» з міста Сент-Джон,
дитячий хор «Співограй» міста
Саскатун та хор «Коріння» з міс-
та Калгарі, а також нащадок ві-
домого подільського роду маг-
натів Генріх Грохольський разом
із чоловічим хором «Cantores mi-
nores» Варшавського архікатед-
рального собору. До того ж 7 січ-

ня цього року українська грома-
да Стамбула виконала «Щед-
рик» перед Його Всесвятістю
Вселенським Патріархом Вар-
фоломієм, архієпископом Кон-
стантинополя і Нового Риму та
долучила власний відеозапис до
згаданого флешмобу. Після за-
вершення акції планують зібрати
всі відеозаписи з виконанням
«Щедрика» і передати їх до ко-
лекції музею М.Д. Леонтовича,
що у селі Марківка Теплицького
району Вінницької області.

«Щедрик»:  співати і не повторюватися

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Твори
митців Прикарпаття, що експо-
нують на щойно відкритій у при-
міщенні обласного академічно-
го музично-драматичного теат-
ру ім. Івана Франка художній
виставці, вирішено продати з

аукціону, а виручені кошти пе-
рерахувати Івано-Франківсько-
му міському пологовому будин-
ку для поліпшення умов пере-
бування там малюків та їхніх
матусь. 

«Культурне життя нашого
краю стрімко розвивається, на-
повнюється новим змістом, —
зазначив на відкритті виставки

президент благодійного фонду
«Україна Інкогніта» Анатолій
Матвієнко. — Прагнемо вистав-
кові заходи поєднувати з благо-
дійністю, щоб принести якомо-
га більше користі громаді При-
карпаття».

Це не перший такий добро-
чинний захід. За словами пер-
шого заступника голови Івано-

Франківської облдержадмініс-
трації Марії Савки, торік худож-
ники з багатьох областей Украї-
ни провели в Гошівському мо-
настирі Різдвяний пленер, а
найкращі творчі здобутки авто-
ри передали на благодійний
аукціон. Це дало змогу закупи-
ли сучасне обладнання для Ко-
ломийського госпіталю.

Аукціон допоможе маленьким прикарпатцям
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