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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 6 лютого 2017 року
USD 2707.7975   EUR 2908.4453      RUB 4.5652     /    AU 328469.38      AG 4679.07      PT 271862.87     PD 207688.07

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін 
до Положення про Національне
агентство України з питань
державної служби»

ЦИФРА ДНЯ

Обленерго 
шикуються в чергу 

ПРИВАТИЗАЦІЯ. Фонд державного майна України планує у
листопаді 2017 року виставити на приватизацію 75,22% акцій
«Турбоатома», а в грудні повторно провести аукціон з продажу
99,6% акцій Одеського припортового заводу. Про це йдеться у
плані приватизації на 2017 рік, повідомляє УНІАН.

Також Фонд держмайна має намір у березні виставити на
продаж 99,99% «Сумихімпрому», а в жовтні — 78,3% акцій ве-
ликої енергогенеруючої компанії «Центренерго».

У серпні відомство планує розпочати приватизацію 70% акцій
Хмельницькобленерго, 70% Миколаївобленерго, 65%
Харківобл енерго, 50,9% Тернопільобленерго, 60% Запоріжжя-
обленерго. Крім того, в липні фонд має намір виставити на про-
даж на фондових біржах по 25% плюс одна акція
Сумиобленерго, Одесаобленерго, «ДТЕК Донецькобленерго»,
Київенерго, «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго»,
«ДТЕК Дніпроенерго», Донбасенерго.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«За всіма показниками

маємо тенденції 
до зростання кількості

та якості робочих
місць і підвищення
заробітної плати 

для людей
працездатного віку».

Прем’єр-міністр про детінізацію економіки завдяки
збільшенню мінімальної заробітної плати 
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СТИХІЯ

Льодохід 
на Закарпатті 
поступово припиняється. 
Рівень води спадає

Стаж плюс зарплата
дорівнює пенсія

ВАРТО ЗНАТИ. Віце-прем’єр розвінчує міфи та окреслює
перспективи матеріального забезпечення літніх українців
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2,3 млрд доларів
становило позитивне сальдо

двосторонньої аграрної торгівлі 
між Україною та ЄС у 2016 році

Хлібороб хлібороба зрозуміє
ВИРОБНИЦТВО. Британські аграрії щиро захоплюються мужністю наших 

Володимир КОЛЮБАКІН
для «Урядового кур’єра»

Нещодавно в Україні з візи-
том перебувала делегація з

двох десятків британських фер-
мерів на запрошення великої
міжнародної компанії, що пра-
цює в Україні, за підтримки По-

сольства Великої Британії. Гості
відвідали успішні вітчизняні
агрогосподарства «Єрчики» та
«ІМПАК» на Житомирщині,
«Великі Сорочинці» на Полтав-
щині, взяли участь у конферен-
ції з польових культур
«Майстерня аграрія» у Харкові,
оглянули  деякі історичні та

культурні пам’ятки, якими так
багата Україна. Та головне — не
перелік, де були і що бачили, а
які висновки з побаченого і почу-
того зробили і вони, і ми. 

Приватна агрофірма «Єрчики»
в Попільнянському районі на
Житомирщині до 1993 року була
КСП, ще до того — колгоспом ім.

Фрунзе. Вона не зазнала розру-
хи, яка занадто часто супровод-
жувала сумнозвісну аграрну
реформу в багатьох господар-
ствах. Тут не лише не допустили
розвалу нажитого, а й примно-
жили його. 

Господарство обробляє 5330 га
землі, які орендує в майже півто-

ри тисячі пайовиків. Тут виро-
щують озимі та ярі зернові, цук-
рові буряки, ріпак, соняшник,
кормові культури, збирають що-
року 20 тисяч тонн зернових,
планують ще добудувати
потужностей для зберіган-
ня, бо тих, що є, не виста-
чає. 6
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Глобинський районний суд Полтав-
ської області викликає Шкуренка
Дмитра Валентиновича (останнє відоме
місце проживання: с. Кагамлик, Гло-
бинського району, Полтавської області,
вул. Чапаєва, 2), як відповідача в су-
дове засідання по справі за позовом
ПАТ «ПриватБанк» до Шкуренка
Дмитра Валентиновича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться
13.03.2017 року о 08.45 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Глобине, По-
лтавської області, вул. Центральна,
183. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Р.М. Марущак

Глобинський районний суд Полтав-
ської області викликає Фурдика Сергія
Олександровича (останнє відоме місце
проживання: с. Шушвалівка, Глобин-
ського району, Полтавської області,
вул. Шевченка, 5, кв. 3), як відповідача
в судове засідання по справі за позо-
вом ПАТ «ПриватБанк» до Фурдика
Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться
14.03.2017 року о 08.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Глобине, По-
лтавської області, вул. Центральна,
183. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Р.М. Марущак

Глобинський районний суд Полтав-
ської області викликає Ломаку Вікторію
Вікторівну (останнє відоме місце про-
живання: с. Мозоліївка, Глобинського
району, Полтавської області, вул. Пар-
кова, 5), як відповідача в судове засі-
дання по справі за позовом ПАТ
«ПриватБанк» до Ломаки Вікторії Вік-
торівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться
13.03.2017 року о 08.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Глобине,
Полтавської області, вул. Центральна,
183. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки в судове засідання.

Суддя Р.М. Марущак

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 20 лютого 2017 року о 16 го-
дині 00 хвилин, в приміщенні суду за адресою: смт
Високопілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської
області, відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі № 652/640/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Ліховчука Віталія Вікторовича про
стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час ви-
кликається як відповідач Ліховчук Віталій Вікто-
рович, 21.11.1973 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання
або визнання причини неявки неповажною,
справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Чугуївський міський суд Харківської області викли-
кає в судове засідання на 08 годину 30 хвилин 22 лю-
того 2017 року як відповідача Скринника Олександра
Івановича, 08.09.1961 року народження, останнє відоме
місце проживання: Харківська обл., Чугуївський р-н, смт
Малинівка, вул. Матросова, буд. 31, по цивільній справі
№636/4022/16-ц, провадження №2/636/279/17 за позо-
вом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Скринника Олександра
Івановича про стягнення заборгованості.

Цивільне провадження буде розглядатися у примі-
щенні Чугуївського міського суду Харківської області за
адресою: м. Чугуїв, пл. Соборна, б. 2, зал судових засі-
дань №13.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних у ній доказів із ухваленням заочного
рішення.

Суддя О. П. Дьоміна

Криничанський районний суд повідом-
ляє, що в провадженні суду знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк»
до Денисенка Олександра Сергійовича,
22.06.1993 р. н., про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 21 лютого
2017 року о 10 годині в залі суду за адре-
сою: с. Кринички, вул. Виконкомівська,
17 Криничанського району Дніпропетров-
ської області. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Лісняк В. В.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької
області викликає в судове засідання Юзленко
Валентину Василівну, мешканку с. Маків, вул.
Стеньгача, 14 Дунаєвецького району Хмель-
ницької області, як відповідача по справі
№674/1568/16-ц пров. №2/674/139/17 за по-
зовом ПАТ «Акцент-Банк» до Юзленко Вален-
тини Василівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 28.02.2017 р. о 08.30 в залі
суду за адресою: вул. Красінських, 11, м. Ду-
наївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідачки в судове засі-
дання або неповідомлення про причину не-
явки справа буде розглянута за наявними
матеріалами за її відсутності (заочний роз-
гляд).

Суддя В. М. Артемчук

Індустріальний районний суд м. Дніпро-
петровська (адреса: м. Дніпро, пр. Слобо-
жанський, буд. № 84, каб. № 210, суддя
Boлошин Є.В.) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 15 го-
дині 00 хвилин, громадянина Жарова Олек-
сандра Олександровича як відповідача по
цивільній справі № 202/5974/16-ц, провад-
ження № 2/202/285/2017 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк» до Жарова Олександра Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу
буде вирішено на підставі наявних даних і
поставлено заочне рішення.

Арцизький районний суд Одеської області
викликає Замфіра Володимира Борисовича,
(09.07.1974 р. н. зареєстрованого за адресою:
вул. Мічурина, буд. № 3, кв. 1, м. Арциз Оде-
ської області), як відповідача по цивільній
справі № 492/1342/16-ц за позовом ПАТ КБ
«АКЦЕНТ-БАНК» до Замфіра Володимира Бо-
рисовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Розгляд справи
призначено на 22.03.2017 р. о 10-00 годині, у
залі № 2 Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, 
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел/факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засі-
дання, або неповідомлення про причину його
неявки, справа буде розглянута у його відсут-
ність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О. М. Крутова

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає Грищука Богдана Андрійо-
вича, 04.10.1981 року народження,
адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 115-а,
кв. 37, у судове засідання, яке відбу-
деться 8 лютого 2017 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, зал судових засідань № 37,
суддя Сичук М.М., у цивільній справі 
№ 127/25271/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа Банк»
до Грищука Богдана Андрійовича про
стягнення заборгованості.

В разі неявки судове засідання відбу-
деться без вашої присутності.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 48
Київ

Про внесення змін до Положення 
про Національне агентство України 

з питань державної служби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Національне агентство України з питань державної

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р.
№ 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2288; 2015 р., № 28, ст. 812, №
40, ст. 1218, № 80, ст. 2670), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 48

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Національне агентство 

України з питань державної служби
1. У пункті 1 слово «(Нацдержслужба)» замінити словом «(НАДС)», а після слів

«державною службою» доповнити словами «в органі державної влади, іншому дер-
жавному органі, його апараті (секретаріаті)».

2. Підпункт 1 пункту 3 після слів «державної служби» доповнити словами «та з
питань управління персоналом у державних органах».

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. НАДС відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до

його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства
та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України за-
конів, що надійшли на підпис Президентові України в установленому порядку;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погод-
ження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень,
передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів зако-
нодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів,
внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої
ініціативи;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування;

5) погоджує проекти положень про центральні органи виконавчої влади в частині
функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень;

6) складає та формує перелік державних органів, установ та організацій, посади
керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців;

7) готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо стимулювання дер-
жавних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

8) надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби опри-
люднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на
яких поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в
органах місцевого самоврядування»;

9) веде облік кількісного складу державних службовців міністерств, інших цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за
результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності управління
персоналом;

10) організовує в установленому законодавством порядку проведення консуль-
тацій з громадськістю з питань формування та реалізації єдиної державної політики
у сфері державної служби;

11) забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної ін-
формації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію;

12) проводить перевірку поданих державними органами наказів (розпоряджень)
про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповід-
ність вимогам законодавства з питань державної служби та в разі відсутності за-
уважень узагальнює і розміщує подану інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

13) здійснює методичну підтримку служб управління персоналом державних ор-
ганів, розроблення та впровадження методики управління персоналом, проведення
оцінки персоналу та забезпечення його розвитку;

14) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо віднесення посад в органах місцевого самоврядування, що не визначені у За-
коні України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також нових
посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад;

15) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ко-
місії з питань вищого корпусу державної служби;

16) веде облік державних службовців категорії «А», строк повноважень яких за-
кінчується, а також тих, що після звільнення не працевлаштовані в установленому
порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призна-
чення на посаду;

17) формує та оновлює базу даних щодо вакантних посад державної служби ка-
тегорії «А» та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі по-
сади;

18) затверджує перелік посад працівників державних органів, які виконують фун-
кції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному ор-
гані;

19) організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спе-
ціальної перевірки в новоутворених державних органах до прийняття рішення щодо
утворення у зазначених органах структурного підрозділу, відповідального за таку
перевірку;

20) надсилає у випадках, передбачених законом, до державних органів (їх тери-
торіальних органів) запити про перевірку відомостей щодо претендентів на посади,
призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою
України або Кабінетом Міністрів України, узагальнює отриману інформацію та подає
її до Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України;

21) здійснює контроль за додержанням визначених Законом України «Про дер-
жавну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу;

22) проводить в межах повноважень, визначених законом, в установленому по-
рядку перевірки стану дотримання в державних органах вимог Закону України «Про
державну службу»;

23) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотри-
мання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу»;

24) розглядає в установленому порядку скарги державних службовців категорій
«Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відпо-
відно до Закону України «Про державну службу»;

25) направляє в установленому порядку державним органам та їх посадовим осо-
бам вимоги щодо скасування рішень таких органів з питань державної служби, які
суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну
службу; щодо усунення порушень прав державного службовця або перешкод у реа-
лізації таких прав; щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної по-
сади державної служби;

26) забезпечує захист прав державних службовців у разі зміни істотних умов
служби;

27) розглядає в установленому порядку скарги учасників конкурсів на зайняття
вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» щодо рішень конкурсної ко-
місії;

28) забезпечує формування і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад
державної служби в державних органах та переможців конкурсів;

29) забезпечує формування та функціонування системи професійного навчання
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

30) сприяє розвитку системи навчальних закладів, що надають освітні послуги з
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і поса-
дових осіб місцевого самоврядування, делегує їм повноваження з визначення змісту
навчання відповідно до вимог професійних стандартів;

31) організовує та координує підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім сту-
пенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі
знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема з питань,
пов’язаних із запобіганням корупції, за державним замовленням, здійснює в межах
повноважень, передбачених законом, контроль за якістю професійного навчання;

32) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних служ-
бовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у підвищенні кваліфі-
кації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних
стандартів;

33) формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне на-
вчання державних службовців для державних потреб на основі їх професійних ком-
петенцій та розміщує затверджені обсяги згідно із законодавством;

34) здійснює конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку
здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністру-
вання» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, укладає з ними державні контракти та контролює їх виконання;

35) координує навчально-методичне забезпечення професійного навчання дер-
жавних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

36) організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-про-
фесійних програм підготовки і спеціалізації здобувачів вищої освіти за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та ад-
міністрування» та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалі-
зації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних
компетенцій і погоджує такі програми;

37) здійснює моніторинг працевлаштування випускників вищих навчальних за-
кладів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем ма-
гістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням;

38) організовує із залученням навчальних закладів навчання державних служ-
бовців з метою підвищення рівня володіння ними державною мовою, регіональною
мовою або мовою національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіцій-
ною мовою Ради Європи, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно
до Закону України «Про державну службу»;

39) координує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ та організацій;

40) вивчає та узагальнює потреби, пріоритетні напрями підготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та

організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнарод-
ного співробітництва, здійснює моніторинг використання міжнародної технічної до-
помоги та інших форм міжнародного співробітництва для професійного навчання
зазначених категорій осіб;

41) погоджує призначення та звільнення директорів центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, державних підприємств, установ та організацій;

42) здійснює організацію та методичне забезпечення проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у встановленому Ка-
бінетом Міністрів України порядку;

43) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його ком-
петенції;

44) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію проектів
та виконання програм щодо вдосконалення державного управління та державної
служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної техніч-
ної допомоги в рамках виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами
України з питань, що належать до його компетенції;

45) координує впровадження інструментів інституціональної розбудови Twinning
і TAIEX;

46) вивчає європейський досвід у сфері державної служби, розробляє пропозиції
щодо впровадження у діяльність органів державної влади кращої міжнародної прак-
тики;

47) готує пропозиції та розробляє заходи щодо підвищення ефективності дер-
жавного управління та державної служби, у тому числі щодо інституціонального за-
безпечення їх адаптації до стандартів ЄС;

48) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо наго-
родження ними державних службовців;

49) організовує відповідно до законодавства проведення наукових досліджень і
прикладних розробок з питань державної служби;

50) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю НАДС,
його територіальних органів, а також підприємств, установ і організацій, що нале-
жать до сфери його управління;

51) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;

52) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм дер-
жавної статистичної звітності;

53) здійснює інші повноваження, визначені законом.».
4. Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
«2) здійснює прогнозування розвитку персоналу, добір персоналу в центральний

апарат НАДС, на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в ус-
танови та організації, що належать до сфери його управління, планування та орга-
нізацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців і працівників апарату НАДС;».

5. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Вимоги НАДС щодо усунення порушень прав державного службовця, встанов-

лених Законом України «Про державну службу», щодо скасування рішень з питань
державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами
права на державну службу, щодо скасування результатів конкурсу на зайняття ва-
кантної посади державної служби обов’язкові для виконання державними органами
та їх посадовими особами в установлений у таких вимогах строк.».

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. НАДС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади

Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади
державної служби категорії «А».

Голова НАДС призначається на посаду строком на п’ять років з правом повтор-
ного призначення ще на один строк.».

7. У пункті 11:
1) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (за

посадою);»;
2) у підпункті 4 слова «за її збереженням в апараті Нацдержслужби» замінити

словами «за її збереженням в апараті НАДС»;
3) підпункт 7 виключити;
4) підпункти 8, 12 і 17 викласти в такій редакції:
«8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників

територіальних органів НАДС відповідно до законодавства про державну службу;»;
«12) організовує здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в апа-

раті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, установах та організаціях,
що належать до сфери його управління;»;

«17) представляє НАДС у відносинах з іншими органами, підприємствами, уста-
новами і організаціями в Україні та за її межами;».

8. Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Голова НАДС має заступників, які призначаються на посаду (за результатами

конкурсу) та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропо-
зицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодав-
ства про державну службу.

Кількість заступників Голови НАДС визначається Кабінетом Міністрів України на
основі обґрунтованого подання Голови НАДС.».

9. У тексті Положення:
слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінити словом «НАДС»;
слово «її» замінити словом «його»;
слово «неї» замінити словом «нього».
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Дзержинський районний суд м. Харкова повідом-
ляє, що судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Павловського Петра Івановича до Павловської
Ганни Володимирівни, третя особа: Альохіна Вален-
тина Миколаївна, про визнання права власності при-
значене на 13 лютого 2017 року о 10.00 у
приміщенні Дзержинського районного суду м. Хар-
кова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-в, каб.
118. Доводжу до відома відповідача, що у разі Вашої
неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.О. Руднєва

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі:

— № 409/2422/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Гусак Ольги Юріївни про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 21.02.2017 року о 13.00 год.
(резервна дата на 06.03.2017 року о 13.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2. Викликається як відповідач Гусак Ольга
Юріївна, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ,
вул. 20 лєт Октября, буд. 12-A;

— № 409/1454/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Шевченко Світлани Миколаївни про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться 21.02.2017 року о
13.30 год. (резервна дата на 06.03.2017 року о 13.30
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається як відповідач
Шевченко Світлана Миколаївна, останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 13-А, кв. 51;

— № 409/1456/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Заварзіна Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
21.02.2017 року о 14.00 год. (резервна дата на
06.03.2017 року о 14.00 год.) в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Ви-
кликається як відповідач Заварзін Олександр
Олександрович, останнє відоме місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. Центральна, буд. 15, кв. 27.

У випадку неявки відповідачів справи буде розглянуто
за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Бахмут Енергія» до Денисової Лідії Іва-
нівни, Зіміної Ганни Павлівни, Гасаненко Тетяни Дмитрівни
про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію.

Відповідач по справі 219/12540/2016-ц Денисова Лідія
Іванівна, 15 вересня 1957 р. н., проживає за адресою, вка-
заною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Чайковського, 1 а/кв. 1/корп. 21, викликається на 09 лютого
2017 року на 08 годину 40 хвилин до суду, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач по справі 219/12534/2016-ц Зіміна Ганна Па-
влівна, 28 вересня 1960 р. н., проживає за адресою, вказа-
ною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Незалежності, 18/411, викликається на 09 лютого 2017 року
на 09 годину 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач по справі 219/12539/2016-ц Гасаненко Тетяна
Дмитрівна, 18 червня 1949 р. н., проживає за адресою, вка-
заною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Чайковського, 10/69, викликається на 09 лютого 2017 року
на 08 годину 20 хвилин до суду, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам по даних справах пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Шахтобудівельна компанія «Донецькшах-
топроходка» до Сікорського Анатолія Григоровича, треті
особи: Сікорський Олексій Анатолійович, Товариство з об-
меженою відповідальністю «ВСГ-Транском», Територіаль-
ний сервісний центр 1441 Регіонального сервісного центру
МВС у Донецькій області про визнання угоди недійсною.

Відповідач по справі Сікорський Анатолій Григорович,
який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Кудряшова, б. 102, викликається на 08.00 годину 09 лю-
того 2017 року до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Третя особа по справі: Сікорський Олексій Анатолійович,
який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Кудряшова, б. 102, викликається на 08.00 годину 09 лю-
того 2017 року до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Представник третьої особи по справі: Товариство з обме-
женою відповідальністю «ВСГ-Транском», що знаходиться
за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Таганрог-
ська, б. 19/1, викликається на 08.00 годину 09 лютого 2017
року 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 за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
третю особу Бабенко Ганну Іванівну (останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Бестужева, 63, кв. 1), у
судове засідання на 22.03.2017 року на 14 год. 00 хв., у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Галєє-
вої Наталії Анатоліївни до Бабенка Сергія Володимиро-
вича про встановлення факту однією сім’єю без
реєстрації шлюбу, визнання майна спільною сумісною
власністю подружжя та поділ спільного майна.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність третьої особи на підставі зібраних по
справі доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 
2-Є, каб. 21. 

Суддя Яценко Н. О.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Дубровського Костянтина Олександровича,
05.10.1985 р.н., зареєстрованого: м. Конотоп, вул. Лі-
сового, 5/176, Сумської області, як відповідача по ци-
вільній справі № 577/4828/16-ц (2/577/68/17 р.) за
позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» в особі Філії AT «Укрексімбанк» в м. Сумах,
яке відбудеться 28 лютого 2017 року о 08 годині 10
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Конотоп,
вул. Садова, 8, Сумської області, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних
по справі доказів.

Суддя І. М. Семенюк

В Бобровицькому районному суді Чернігівської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 729/1390/16-ц;
2/729/88/17 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дуб-
рова Д. М. про стягнення заборгованості, останнім відо-
мим місцем проживання відповідача є: с. Піски
Бобровицького району Чернігівської області, вул. Неза-
лежності (гуртожиток).

Дубров Дмитро Михайлович викликається в судове
засідання Бобровицького районного суду Чернігівської
області на 15.02.2017 року о 10 годині як відповідач у
справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі
доказів по ній за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті, відповідач
являється належно повідомленим про час та місце слу-
хання справи. 

Суддя Бойко В. І.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Матуса Вік-
тора Олексійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Матус Віктор Олексійович, зареєстрований
за адресою: смт Мангуш, вул. Кірова, б. 30, Мангуш-
ський район, Донецька область, викликається на 5
квітня 2017 року о 09.00 годині до Першотравневого
районного суду, для участі у розгляді справи по суті.

Матусу Віктору Олексійовичу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази до 5 квітня 2017
року. У випадку неприбуття відповідача, він повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Касянчика
Андрія Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач Касянчик Андрій Іванович, зареєстрований
за адресою: с. Полеве, вул. Зелена, б. 22, Мангушський
район, Донецька область, викликається на 26 квітня
2017 року о 09.00 годині до Першотравневого районного
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Касянчику Андрію Івановичу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази до 26 квітня
2017 року. У випадку неприбуття відповідача, він пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність за наявними матеріа-
лами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна
справа № 591/5478/16-ц, провадження № 2/591/2562/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Попова
Сергія Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
справу призначено до розгляду на 09 год. 00 хв. 13 лютого 2017 року за ад-
ресою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першотравнева), буд. 13, каб. 505,
головуючий суддя Бурда Б. В. (р.т. 0542-600-466).

Відповідно до ст. 74 ЦПК України Зарічний районний суд м. Суми викли-
кає в судове засідання як відповідача гр. Попова Сергія Івановича, останнє
відоме місце реєстрації та проживання: пр. Громадянський, буд. 1, м. Суми.

В разі неявки відповідача Попова Сергія Івановича справа буде розглянута
у його відсутності за наявними матеріалами в справі.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває
цивільна справа № 585/5098/16-ц, провадження № 2/585/192/17 за позовом Пет-
рикова Владислава Вікторовича до Роменської міської ради Сумської області,
Ткаченко Єфросінії Іванівни про визнання в порядку спадкування за законом
права власності на квартиру.

Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає
до суду Ткаченко Єфросінію Іванівну, останнє відоме місце проживання: вул. По-
летик, 11, кв. 7, м. Ромни, Сумська область, як відповідача по справі на 28 лютого
2017 року на 15 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського міськрайонного суду
Сумської області в м. Ромни по вул. Соборній, 12, каб. № 1. Головуючий суддя
Яковець О. Ф. (р. т. 05448-2-17-70).

У разі неявки відповідача Ткаченко Є. І. в дане судове засідання справа буде
розглядатися в її відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Благодатну Олену Юрі-
ївну, 17.07.1977 року народженим, в якості обвинуваченої в судове засідання
у кримінальному провадженні №42016000000002454, внесеного до ЄРДР
20.09.2016 року щодо Благодатної Олени Юріївни у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, яке призначено на
15 год. 00 хв. 14 лютого 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що 16 січня 2017 року ухвалою Шевченків-
ського районного суду м. Києва призначено судовий розгляд на підставі об-
винувального акта у кримінальному провадженні, за яким висунуте
обвинувачення Благодатній Олені Юріївні у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у відкритому судовому
засіданні та постановлено здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченої Благодатної Олени Юріївни.

Суддя О. А. Голуб 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд.
39а) розглядає цивільну справу за позовом Арутюнян Марії
Вікторівни до Арутюнян Артура Вазгеновича про стягнення
аліментів на неповнолітню дитину.

Відповідач Арутюнян Артур Вазгенович, 08 квітня 1977
року народження, останнє відоме місце знаходження: До-
нецька обл., м. Добропілля, проспект Шевченка, буд. 16, 
кв. 63, викликається на 09 лютого 2017 року на 10 год. 00 хв.
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 2, для
участі у розгляді справи. До розгляду справи пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Мацишин Л. С.

Рокитнянський районний суд Київської області ви-
кликає у попереднє судове засідання Білана Олексан-
дра Івановича, зареєстроване у встановленому
законом порядку місце проживання (перебування)
якого невідоме, проживаючого за адресою: АР Крим,
м. Красногвардійське, вул. Паркова, 21, як відповідача
у справі № 375/14/17-ц за позовом товариства з обме-
женою відповідальністю «Агроінвестпродукт» до Бан-
дури Станіслави Едуардівни, Безпалько Любові
Іванівни та інших про визнання недійсними договорів
оренди землі.

Попередній розгляд справи відбудеться о 10:00
годині 10.02.2017 року у приміщенні Рокитнянського
райсуду Київської області за адресою: 09600, вул.
Заводська, 11, смт Рокитне Київської області,
тел./факс 0456251339.

Суддя О. В. Литвин

Конкурс на заміщення 
вакантних посад!

Приватний вищий навчальний заклад «Київський
медичний університет» оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад:

— Декан факультету по роботі з іноземними сту-
дентами;

— Декан стоматологічного факультету;
— Завідувач кафедри дитячих хвороб;
— Завідувач кафедри фізіології, медичної біоло-

гії, біологічної фізики та біологічної хімії.
Бажано знання англійської мови!
Термін подачі документів — місяць з дня опублі-

кування оголошення. Довідки за адресою: 01004, 
м. Київ, вул. Л.Толстого, 9 (відділ кадрів), телефон:
(044)238-68-57, e-mail hr@kmu.edu.ua

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовами Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Недбайла Олександра Андрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі - Недбайло Олександр Андрі-
йович, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Сіверськ, вул. Гоголя, 13, ви-
кликається на 10 лютого 2017 року о 09 годині 00
хвилин до суду в каб. № 210, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглядатися у його від-
сутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5)розглядає цивільну
справу № 219/11766/16-ц; 2/219/611/2017 за позовною заявою
Данильчук Інни Олегівни до Шолтиш В’ячеслава Анатолійовича
про позбавлення права користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Шолтиш В’ячеслав Анатолійович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Саратовська, 7/16) та позивач по справі
(останнє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Саратовська, 7/16) викликаються 10 лютого
2017 року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськра -
йонного суду Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності. У разі неприбуття позивача по справі справа буде зали-
шена без розгляду у відповідності до норм ЦПК України.

Суддя Брежнев О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 2-1315/2006 за
заявою ПАТ «Центренерго» в особі ВП Вуглегірська ТЕС ПАТ
«Центренерго» про видачу дублікатів виконавчих листів за
цивільною справою № 2-1315/2006 про солідарне стягнення
з Донченко А. Є. та Донченко І. М. заборгованості за кому-
нальні послуги та витрат на ІТЗ.

Боржники Донченко Алла Євгенівна, 13.09.1965 р.н., та
Донченко Інна Миколаївна, 07.12.1985 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Світлодарськ,
30/111, викликаються у судове засідання на 10.40 год.
10.02.2017 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області (корп. 
№ 1, каб. № 9).

У випадку неприбуття в судове засідання боржники по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя B. C. Мартиненко

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 4201505000000046
(номер справи 1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенного
Владислава Юрійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
Хаустова Т. А. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава
Юрійовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у
підготовче судове засідання, яке відбудеться 10 лютого 2017
року о 13 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Т. А. Хаустова

Коропський районний суд Чернігівської області
(вул. Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської об-
ласті, 16200) викликає в судове засідання на 09 год.
30 хв. 10 лютого 2017 року Кузюру Миколу Вікторо-
вича, останнє відоме місце проживання: с. Рождес-
твенське (Жовтневе) Коропського району
Чернігівської області, пров. Перемоги, 19, як відпо-
відача по цивільній справі (справа 735/1374/16ц,
провадження 2/735/60/2017) за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Кузюри Миколи Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дача, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України,
справу розглядатиме за наявними матеріалами в за-
очному порядку на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. А. Балаба

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Ворожка Ана-
толія Ярославовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Ворожка Анатолій Ярославович, за-
реєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Радянська, буд.
63, кв. 49, викликається до суду на 10.02.2017 р. на 08.30
годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Тоічкіна Олек-
сандра Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Тоічкін Олександр Олександрович
проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Свердлова, буд. 4, ви-
кликається до суду на 22.02.2017 р. на 13.30 годину за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Федорова Ми-
коли Сергійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі: Федоров Микола Сергійович, заре-
єстрований за адресою: м. Соледар, вул. Паризької комуни,
буд. 11, кв. 1, викликається до суду на 10.02.2017 р. на 13.20
годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «КБ «Приват Банк» до Щербіна Вік-
тора Єлисейовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Щербіна Віктор Єлисейович, заре-
єстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Василя Першина,
буд. 39а, викликається до суду на 10.02.2017 р. на 08.20 го-
дину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко
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Старобільський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 19.08.2016 року судом ви-
несено заочне рішення по цивільній справі 
№ 431/2650/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні іні-
ціативи» до Хлорова Олександра Миколайовича
про стягнення суми заборгованості за кредит-
ним договором. З повним текстом заочного рі-
шення можна ознайомитися в канцелярії суду
за адресою:: м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

Кваліфікаційний сертифікат, серія АР
№005293, виданий Дешевих Дмитру Васильо-
вичу, 04.12.2012 р. атестаційною архітектурно-
будівельною комісією та кваліфікаційний
сертифікат, серія АР №003580, виданий Деше-
вих Дмитру Васильовичу 25.09.2012 р. атеста-
ційною архітектурно-будівельною комісією,
вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності на житло, ви-
дане Органом приватизації Жовтневої районної
державної адміністрації м. Києва 26.08.1997
року на 3 частини квартири 56, буд. 36-А по вул.
Героїв Севастополя в м. Києві, які належать Ла-
котій Ганні Іванівні, Лакотію Михайлу Івановичу,
Сароль Світлані Михайлівні, вважати втраченим.

Втрачені: диплом бакалавра державного
зразка серії KB № 41805611, реєстраційний
номер 115814/11, дата видачі 15.08.2011 р.,
та диплом магістра державного зразка серії

KB № 43882259, реєстраційний номер
127606/12, дата видачі 15.11.2012 р., видані
на ім’я Рештун Ю. В., вважати недійсними.

Свідоцтво про реєстрацію в Україні 
Представництва «МАДАФ ОЇЛ ЛІМІТЕД», 

видане Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України в м. Києві 
від 23.12.2004 p., реєстраційний номер: 

№ ПІ-3412 втрачене.
Вищезазначене свідоцтво 

вважати недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу № 233/3422/16-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Кредитні ініціативи» до Жирової Світлани Володими-
рівни, Овсепян Мікаєла Арташесовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Жирова Світлана Володимирівна,
08.07.1966 р.н., Овсепян Мікаєл Арташесович, 25.01.1983
р.н., останнє відоме місце реєстрації яких: с. Приют Кос-
тянтинівського району Донецької області, вул. Садова,
буд. 44, викликається до суду на 16 лютого 2017 року о
08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. С. Малінов

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/5705/16-ц за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України до Багдасарян Жори
Бугдановича про відшкодування в порядку регресу
витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування.

Розгляд справи призначено на 23.02.2017 р. о 10
годині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т. А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Багдасарян Жору Бугдановича як
відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/5758/16-ц за позовом ПАТ «Перший український
міжнародний банк» до Коропової О. О., Коропова І. В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Коропова Оксана Олексіївна,
07.08.1980 р.н., останнє відоме місце проживання якої:
м. Костянтинівка Донецької області, вул. Калмикова,
буд.19, кв.4; Коропов Іван Володимирович, 04.10.1984
р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Костян-
тинівка Донецької області, вул. Демещенко, буд.97, ви-
кликаються до суду на 17 лютого 2017 року о 08-10
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Старобільський районний суд Луганської області
викликає відповідача по цивільній справі за про-
вадж. 2/431/141/17 Денисенка Андрія Сергійовича,
який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Комунарська, 1/4, у судове
засідання по цивільній справі за позовом Денисенко
Юлії Олегівни до Денисенка Андрія Сергійовича про
надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за
кордон без дозволу батька та оформлення докумен-
тів.

Судове засідання відбудеться 17 лютого 2017
року о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою:: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення аукціону з продажу майна (активів)
Банку, а саме:

Лот №198228 Квартира №35 у м. Київ, вул. Окіпної Раїси, 4-а (чотири дефіс «а») загальною площею 160 кв. м.
Початкова ціна продажу 4 211 200,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 421 120,00 без ПДВ.
Лот №198230 Квартира №256 у м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 33, загальною площею 99,60 кв. м.
Початкова ціна продажу 738 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 73 800,00 без ПДВ.
Лот №198233 Квартира №15 у м. Суми, вулиця Кооперативна, будинок 7, загальною площею 68,60 кв. м.
Початкова ціна продажу 792 090,54 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 79 209,05 без ПДВ.
Лот №198234 Квартира №13 у м. Суми, вулиця Кооперативна, будинок 7, загальною площею 75,99 кв. м.
Початкова ціна продажу 856 300,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 85 630,00 без ПДВ.
Лот №198236 Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер

3221286400:02:001:0027, за адресою: Київська область, Броварський район, с/рада Погребська, загальною площею 0,75 га.
Початкова ціна продажу 1 439 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 143 900,00 без ПДВ.
Лот №198239 Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер

3221286400:02:009:0012, за адресою: Київська область, Броварський район, с/рада Погребська, загальною площею 0,75 га.
Початкова ціна продажу 1 439 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 143 900,00 без ПДВ.
Лот №198243 Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер

3221286400:02:009:0009, за адресою: Київська область, Броварський район, с/рада Погребська, загальною площею 0,75 га.
Початкова ціна продажу 1 439 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 143 900,00 без ПДВ.
Лот №198246 Земельна ділянка для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, кадастровий номер

8000000000:82:243:0015, за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Кримська, 6, загальною площею 0,0975 га.
Початкова ціна продажу 2 542 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 254 200,00 без ПДВ.
Лот №198248 Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер

3222484001:01:019:0038, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мальовнича,
земельна ділянка 3, загальною площею 0,12 га.

Початкова ціна продажу 475 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 47 500,00 без ПДВ.
Лот №198250 Квартира №68 у м. Київ, вулиця Павлівська, будинок 17, загальною площею 151,4 кв. м.
Початкова ціна продажу 5 719 900,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 571 990,00 без ПДВ.
Лот №198260 Нежилі приміщення (в літ. А) заг. пл. 31 кв. м., складає 3/100 частини від нежилих приміщень в будинку

пл.- 1087,1 кв. м., у м. Київ, проспект Відрадний, будинок 40.
Початкова ціна продажу 570 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 57 060,00 без ПДВ.
Лот №198262 Нежитлове приміщення (магазин) за адресою: Cумська область, м. Ромни, вулиця Київська, будинок 

80-Г, загальною площею 75,70 кв.м. 
Початкова ціна продажу 412 080,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 41 208,00 без ПДВ.
Лот №198264 Комплекс будівель та споруд загальною площею 6 516,70 кв. м. за адресою: Черкаська область, Черка-

ський район, смт Ірдинь, вулиця Щорса, 1 (один).
Початкова ціна продажу 7 764 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 776 400,00 без ПДВ.
Лот №198265 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозова, вулиця Дикого, будинок 10а (десять

«А») загальною площею 391,20 кв. м.
Початкова ціна продажу 951 226,75 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 95 122,68 без ПДВ.
Лот №198280 Нежилі приміщення за адресою: м. Харків, вулиця Коцарська (Кацарська), будинок 2/4, загальною пло-

щею 2 343,50 кв.м.
Початкова ціна продажу 12 402 817,92 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 1 240 281,79 без

ПДВ.
Лот №198283 Нежитлові приміщення за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30-А, загальною площею

1502,4 кв.м.
Початкова ціна продажу 19 972 320,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 1 997 232,00 без

ПДВ.
Лот №198285 Нежитлові будівлі заг. пл. 23584,53 кв. м, під’їзна залізнична вітка L=1630 м, зем. діл. 8,1313 га для об-

слуговування виробництва (к.н. 2123610100:31:001:0003) за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, м. Рахів,
вул. Хмельницького Б., будинок 70.

Початкова ціна продажу 27 598 800,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 2 759 880,00 без
ПДВ.

Аукціон відбудеться 10.03.2017 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua Організатор аукціону ДП «СЕТАМ»,
м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час роботи з пн. до пт., з 9:00 до 18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оп-
рилюднення інформації до 9:00 05.03.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 05.03.2017 року на по-
точний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України»,
МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21 .

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне провад-
ження 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’ян-
ського міськрайонного суду на 10 лютого 2017 року о 10 год. 30
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.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне провад-
ження 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 10 лютого 2017 року об
11 год. 30 хв.

Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інфор-
мацію про виклик обвинуваченого Протасова А.С. у пресі та
роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпов-
сюдження, обвинувачений вважається належним чином озна -
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31) знаходиться кримінальне провад-
ження за обвинуваченням Галані Олександра Генна-
дійовича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1, 2 ст. 258-3 КК України,
який викликається для участі у розгляді криміналь-
ного провадження, яке відбудеться 10 лютого 2017
року о 13.00 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає доручення Білоруського суду про вручення документів
та проведення окремих процесуальних дій стосовно Брути-
льова Олексія Михайловича.

Відповідач по справі Брутильов Олексій Михайлович,
03.08.1976 року народження, який проживає за адресою:
Донецька область, місто Жданівка, квартал 1, будинок 10,
викликається на 10.02.2017 року о 08 годині 30 хвилин до
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття він повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Уткіна Володимира Ілліча до Гриба Ярослава Петровича, третя
особа: Артемівський філіал Донецької Товарної біржі, про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним. Відповідач по справі
викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,
5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті. Гриб Ярослав
Петрович, рік народження невідомий, який мешкає за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Арона Кітаєва, буд. 15,
на 10 лютого 2017 року о 10 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 243/10581/16-ц за позовом Звя-
гінцевої Елли Левонівни до Звягінцева Дмитра Вікторовича
про розірвання шлюбу. Останнє відоме зареєстроване місце
проживання відповідача Звягінцева Дмитра Вікторовича:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Богуна Миколи (ко-
лишня Артема), буд. 95.

Відповідач викликається до суду на 10 лютого 2017 року
о 12 год. 45 хв. для участі у судовому засіданні. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Щербаня Олексія Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі викликається до
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для
участі у розгляді справи по суті. Щербань Олексій Анатолійович,
26.01.1979 року народження, який мешкає за адресою: 84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 103, кв.
86, на 10 лютого 2017 року о 08 год. 15 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Мельниченка Бориса Миколайовича
про стягнення заборгованості. Відповідач по справі викликається
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для
участі у розгляді справи по суті. Мельниченко Борис Миколайо-
вич, 20.06.1938 року народження, який мешкає за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, буд.
103, кв. 87, на 10 лютого 2017 року о 08 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Білоконь Олени Володимирівни про
стягнення заборгованості. Відповідачка по справі викликається
до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для
участі у розгляді справи по суті. Білоконь Олена Володимирівна,
20.07.1984 року народження, яка мешкає за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 93, кв. 43, на
10 лютого 2017 року о 08 год. 45 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута в її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» до Бондаренко Наталії
Юріївни про стягнення заборгованості. Відповідачка по
справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті.
Бондаренко Наталія Юріївна, 27.07.1971 року народження,
яка мешкає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, буд. 19, кв. 19, на 10 лютого 2017 року о 08
год. 30 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає відповідача Зюбанову Тетяну Олексан-
дрівну на 02.03.2017 року на 09-00 год. у справі за
позовом Зюбанова Олександра Володимировича до
Зюбанової Тетяни Олександрівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за
адресою: вул. Поштова, 48, м. Олешки.

У разі неявки в судове засідання відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. П. Савчак

Дружківський міський суд Донецької області (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 2/229/21/2017 за позовом публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» до Махна Валерія
Леонтійовича про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Махно Валерій Леонтійович, 25 квітня 1960 року на-
родження (останнє місце проживання: м. Дружківка, До-
нецька обл., вул. Радченко, 38, кв. 302) викликається на 17
лютого 2017 p. на 14:00 годину до суду, зал судового засі-
дання №1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності. 

Суддя А. Л. Гонтар

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, розглядає цивільну
справу № 243/7943/16-ц за позовом Сальніченко Катерини Гри-
горівни до Коломійця Олександра Григоровича, Коломійця Вік-
тора Григоровича про визначення додаткового строку для
прийняття спадщини.

Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповідача
Коломійця Олександра Григоровича: Донецька область, Слов’ян-
ський район, с. Хрестище, вул. Радянська, буд 31.

Відповідач викликається до суду на 9 лютого 2017 року на 09
год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В Ільяшевич

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає цивільну справу 227/5009/16-ц за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Лапікова Олексія
Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Лапіков Олексій Васильович, місце реєстрації: До-
нецька область, м. Іловайськ, вул. Комсомольська, 127, викликається
на 10 лютого 2017 року на 10:00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача та третьої
особи, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
3 березня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні Ме-
літопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті, за адресою: 72309, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, Самедова Шахрат Ісбандіяр огли (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. 8 березня, буд.) як відповідача
по цивільній справі № 320/6554/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Самедова Шахрат Ісбандіяр
огли про стягнення заборгованості. 

Суддя Урупа І. В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідача Гончарову Олену
Вікторівну по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Гончарової Олени Вікторівни про
стягнення заборгованості (останнє місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Л.Українки, 14, кв. 176). Явка в
судове засідання обов’язкова. Про причини неявки
необхідно повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 27.02.2017 року о 
08-30 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, зал с/з 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко
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Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Горват Олександра Васильовича, 16
червня 1989 року народження, про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 28 лютого 2017 року о 10
годині в залі суду Криничанського районного суду за ад-
ресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Криничан-
ського району Дніпропетровської області. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Волоконського Олександра Олексан-
дровича, 4 серпня 1974 року народження, про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 28 лютого 2017 року о 10
годині в залі суду Криничанського районного суду за ад-
ресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Криничан-
ського району Дніпропетровської області. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Лісняк В.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що у про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Крамар Серафими Петрівни, 15 січня
1962 року народження, про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 28 лютого 2017 року о 10
годині в залі суду Криничанського районного суду за ад-
ресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Криничан-
ського району Дніпропетровської області. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Рудоманова Євгенія Сергійовича, 26
травня 1983 року народження, про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 28 лютого 2017 року о 10
годині в залі суду Криничанського районного суду за ад-
ресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Криничан-
ського району Дніпропетровської області. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 6 березня 2017
року о 16 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом публічного акціонерного
товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Мінко Світлани Вікторівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач
Мінко С.В. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачів Лосякову Наталію Васи-
лівну, Рошка Аллу Валеріївну, Рошка Івана Івановича
у судове засідання з розгляду цивільної справи за
позовом КС «Імперіал ЛТД» про визнання договору
купівлі-продажу недійсним, яке відбудеться
24.02.2017 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д.Б. Баронін

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Яскіч Олександри Вікторівни, 11 січня
1987 року народження, про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 28 лютого 2017 року о 10
годині в залі суду Криничанського районного суду за ад-
ресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Криничан-
ського району Дніпропетровської області. В разі неявки
відповідачки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Геращенка Віталія Олександровича, 
1 серпня 1989 року народження, про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 21 лютого 2017 року о 10
годині в залі суду Криничанського районного суду за ад-
ресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Криничан-
ського району Дніпропетровської області. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Путильський районний суд Чернівецької області ви-
кликає Демченка Івана Петровича, 1976 р.н., зареєстро-
ваний: с. Тораки, вул. Поляківська, 13, Путильський
район, Чернівецька область, як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Лейби Марії Ми-
хайлівни до Демченка Івана Петровича про визнання
особи такою, що втратила право на користування жит-
ловим приміщенням. Справа призначена на 11 год. 00
хв. 23 лютого 2017 року за адресою: смт Путила, вул.
Українська, 86, Путильський район, Чернівецька об-
ласть.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто без вашої участі.

Суддя С. П. Проскурняк

Обвинувачений Котовський Ю.О., 09.08.1964 р.н.,
відповідно до вимог ст. ст. 134, 135, 323 КПК України,
викликається 16.02.2017 року о 10 год. 00 хв. до Обо-
лонського районного суду міста Києва у каб. 9 за ад-
ресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, для участі у
підготовчому судовому засіданні у кримінальному
провадженні №42015110350001145 за фактом вчи-
нення державної зради та дезертирства, за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст.111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ВОСКРЕСІННЯ У»,
код ЄДРПОУ 31724836, місцезнаходження: 04123, 
м. Київ, вул. Западинська, 9А, на підставі Протоколу
№ 26/01/17 Загальних зборів учасників ТОВ «ВОС-
КРЕСІННЯ У» (надалі — Товариство), повідомляє
про реорганізацію Товариства шляхом виділу з
нього нової юридичної особи у формі товариства з
обмеженою відповідальністю та зменшенням статут-
ного капіталу Товариства на 1 200 000 грн.

Претензії кредиторів приймаються протягом
трьох місяців з дня опублікування цього оголошення
на адресу підприємства.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Бушнягу Геннадія Юрійовича (26.09.1982 р.н., який був за-
реєстрований за адресою: вул. Вишневського, буд. № 39,
с. Вікторівка Ширяївського району Одеської області) як
відповідача по цивільній справі № 492/818/16-ц за позовом
Бушняги Юлії Петрівни до Бушняги Геннадія Юрійовича
про стягнення аліментів. Розгляд справи призначено на
27.03.2017 р. о 08-30 годині, у залі № 2 Арцизького ра -
йонного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна,
буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непо-
відомлення про причину його неявки, справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Пух
Галину Іванівну, яка проживає за адресою: м. Сторожи-
нець, в. Зелена, 14А, та Мельник Марію Кристофорівну, 
м. Чернівці, вул. Барбюса, 49/1, як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі за позовною заявою Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Кредитні Ініціа-
тиви» до Пух Галини Іванівни, Мельник Марії
Кристофорівни про стягнення заборгованості на 13.30 год.
16 березня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафед-
ральна, 4, каб. 11.

В разі неявки в судове засідання відповідачів Пух Га-
лини Іванівни, Мельник Марії Кристофорівни справу буде
розглянуто в їх відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Г.М. Слободян

Южний міський суд Одеської області викликає
Підгірець Валентину Василівну як відповідача по ци-
вільній справі № 519/242/16-ц за позовом Підгірець
Володимира Петровича до Підгірець Валентини Ва-
силівни про розірвання шлюбу у судове засідання на
27 березня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду
за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григо-
рівського Десанта, 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Підгірець Валентини Ва-
силівни у судове засідання, справа буде розглянута
у її відсутність.

Суддя З.І. Барановська

У відповідності до ч. 9 ст.74 ЦПК України Городнян-
ський районний суд Чернігівської області викликає
Васильєва Олексія Олександровича, 07.02.1978 року
народження, останнє відоме місце проживання: 
м. Чернігів, вул. Пухова, 109, кр.1, кв. 28, як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Васильєвої Наталі
Геннадіївни до Васильєва Олексія Олександровича
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Город-
нянського районного суду Чернігівської області
21.02.2017 р. об 11.00 год. Адреса суду: Чернігівська
обл., м. Городня, вул. Незалежності, 67.

Суддя М. В. Лиманська

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Михайлову Олену Георгіївну за позовом
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Михайлової Олени
Георгіївни про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 13.02.2017 р. о 12 год.
30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Михайлової Олени Георгіївни судове засідання
буде проведене у її відсутність.

Суддя С.С. Аліна�

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» до Шуміліна Євгена Валерійовича про звернення
стягнення на предмет застави. Відповідач по справі Шу-
мілін Є.В. (зареєстрований за адресою: 83101, м. До-
нецьк, вул. Полководницька, 12/63) викликається на 14
лютого 2017 року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В.В. Андреєв

Новоайдарський районний суд викликає Стрижа-
ченка Олександра Васильовича в судове засідання з
цивільної справи за позовом Стрижаченко Світлани
Миколаївни, Акименка Андрія Олександровича до
Стрижаченка Олександра Васильовича про висе-
лення особи з житлового приміщення, що відбу-
деться 20 лютого 2017 року о 09.30 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт
Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Сафонову Юлію Олегівну, останнє ві-
доме місце проживання якої: м. Київ, вул. Закрев-
ського, 5, кв. 183-А, в судове засідання, яке
призначене на 07.03.2017 року на 09 год. 45 хв., для
розгляду справи за позовом Тручка П.В. до Сафоно-
вої Ю.О., третя особа: Тручок О.І., про зменшення
розміру аліментів. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Зінатуліна Анатолія Георгійовича
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Косавцової Олени Степанівни до Зінатуліна Ана-
толія Георгійовича про стягнення суми завдатку, яке
відбудеться 21 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. (ре-
зервна дата судового засідання 28 лютого 2017 року о
10 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя О.С. Стеценко

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Сухотеріна Ігоря Івановича, 03.07.1970 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Одеська область, м. Чорно-
морськ, вул. 1 Травня, 17, кв. 5, як відповідача в судове
засідання по справі № 501/2366/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Сухотеріна Ігоря Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, на 10.00 год.
02.03.2017 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.

Суддя Т.В. Ледньова

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
15.02.2017 року о 10.00 годині в приміщенні Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області за ад-
ресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5,
Козімірова Олександра Валерійовича (останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. В. Терешко-
вої, 1/1) як відповідача по цивільній справі 
№ 219/11767/16-ц за позовом Фєдай Наталі Олегівни
про позбавлення батьківських прав.

Суддя Дубовик Р.Є.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Єненка Олексія Геннадійовича,
Єненко Ірину Володимирівну у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Українська факторингова
компанія» до Єненка Олексія Геннадійовича, Єненко
Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 13.02.2017 р. о
10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31
Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Вінницький районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Парасича Ігоря Анатолійовича,
останнє відоме місце реєстрації якого: смт Стри-
жавка, вул. Алеї, 28, Вінницького району Вінницької
області, по цивільній справі № 128/4053/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Парасича Ігоря
Анатолійовича про стягнення заборгованості, в су-
дове засідання, призначене на 16.03.2017 року о
09.30 год., яке відбудеться в приміщенні Вінниць-
кого районного суду за адресою: м. Вінниця, вул.
Винниченка, 29, у залі судових засідань № 3.

Суддя Саєнко О.Б.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, Донецька область, вул. Незалежності,
13) розглядається цивільна справа № 236/181/17 за по-
зовом Ларютенко Олени Юріївни до Ларютенка Олексан-
дра Леонідовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Ларютенко Олександр Леонідович викли-
кається до каб. № 12 суду на 13 лютого 2017 року на 09
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи до суті.

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

Суддя Саржевська І.В.

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що ПАТ СК «СКАЙД» та Яроцький Віталій Зо-
риславович викликаються в судове засідання, яке
відбудеться 13.02.2017 року об 11.00 годині (м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, каб. 7) як відповідачів по цивіль-
ній справі № 758/7452/16-ц за позовом Себро Юрія
Васильовича до Публічного акціонерного товариства
«Страхова Компанія «СКАЙД», Яроцького Віталія Зорис-
лавовича про стягнення матеріальних збитків, заподія-
них в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

В разі неявки відповідачів в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами в справі.

Суддя О.Д. Рудюк

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 року народження
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Мате Залки, 7-Д/48) у підготовче судове засідання
в кримінальному провадженні № 42016010000000196 за ст.
111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о
09.30 годині в приміщенні Деснянського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал су-
дових засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О.В.

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 Броновицька О.В.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 22 лютого 2017 року
о 10 год. 00 хв. як відповідача Булавченко Наталю
Борисівну, 27.11.1987 р.н., по цивільній справі 
№ 515/2155/16-ц за позовом Булавченка Олександра
Борисовича до Булавченко Наталі Борисівни про по-
збавлення права користування житловим будинком.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, роз-
гляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Чебан А.П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Харченка Антона Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі Харченко Антон Миколайович,
який зареєстрований за адресою: м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Зарічна, буд. 1, викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на 20.02.2017 р.
о 13 год. 00 хв. для участі в 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.

Суддя І. В. Решетняк

Ходус Катерина Василівна, останнє відоме місце реєс-
трації якої: с. Тарасівка Пологівського району Запорізької
області, пров. Степовий, 23, викликається в судове засі-
дання до Пологівського районного суду Запорізької об-
ласті як відповідачка у цивільній справі №324/1975/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ходус Катерини Васи-
лівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17
лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата 9 березня
2017 року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Пологівського
районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області,
вул. Єдності (М. Горького), 28. У випадку неявки відпові-
дачки справу буде розглянуто за її відсутності за наявними
доказами з винесенням заочного рішення.

Суддя Кацаренко І. О.

Южний міський суд Одеської області викликає Гевор-
гяна Арсена Григоровича як відповідача по цивільній
справі №519/447/16-ц за позовом Пузанової Ганни Вік-
торівни до Геворгяна Арсена Григоровича про позбав-
лення батьківських прав, за участю третьої особи - Орган
опіки та піклування виконкому Южненської міської ради
Одеської області, в судове засідання на 14 лютого 2017
року о 10.20 год. у приміщенні суду за адресою: Одеська
область, м. Южне, пp. Григорівського Десанту, 26 «а»,
зал № 3.

У разі неявки відповідача Геворгяна Арсена Григоро-
вича в судове засідання, справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Дем’яновського Артура Євгеновича, який прожи-
ває за адресою: м. Чернівці, пров. Чортківський, 4, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Боянчану Івана Динувича до Дем’яновського
Артура Євгеновича про стягнення боргу за договором
розписки на 10.00 год. 27 лютого 2017 року за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, каб. 5.

В разі неявки в судове засідання відповідача
Дем’яновського Артура Євгеновича, справу буде роз-
глянуто в його відсутність за наявними в ній матеріа-
лами.

Суддя О. Г. Літвінова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -12  -17       -9  -14
Житомирська -11  -16       -9  -14
Чернігівська -17  -22     -10  -15
Сумська -21  -26     -11  -16
Закарпатська +1    -4      +1    +6
Рівненська -10  -15       -6  -11
Львівська -4    -9      +1    -4
Івано-Франківська -4    -9      +1    -4
Волинська -10  -15       -5  -10
Хмельницька -7  -12       -6  -11
Чернівецька -4    -9      +1    -4
Тернопільська -6  -11       -4    -9
Вінницька -9  -14       -7  -12

Oбласть Нiч          День
Черкаська -12   -17      -9   -14
Кіровоградська -11   -16      -8   -13
Полтавська -15   -20    -11   -16
Дніпропетровська -14   -19      -9   -14
Одеська -4      -9      -1     -6
Миколаївська -6   -11      -2     -7
Херсонська -6   -11      -2     -7
Запорізька -10   -15      -5   -10
Харківська -22   -27    -13   -18
Донецька -18   -23    -10   -15
Луганська -22   -27    -13   -18
Крим -2      -7      +2     -3
Київ -13   -15    -11   -13

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

ЗАОКЕАНСЬКИЙ ГРАНТ.
Творчу відзнаку започатку-
вала Олеся Говорун (Нью-
Йорк) на пам’ять про своїх
дідуся й бабусю, уродженців
і жителів селища Опішне на
Полтавщині, Миколу й
Олександру Говорунів. 

У конкурсі на здобуття
премії можуть брати участь
молоді митці-керамісти ві-
ком до 35 років з будь-якої
країни, що мають мистецьку
освіту та досвід роботи в
арт-середовищі.  За умова-
ми, грант на 1000 доларів

надають для створення тво-
ру монументальної керамі-
ки, який автор передає у
власність співзасновника
премії — Національного му-
зею-заповідника україн-
ського гончарства в Опішно-
му для постійного зберіган-
ня й експонування. Нато-
мість музей-заповідник зо-
бов’язується надати мате-
ріали, необхідні для втілення
творчого задуму: гончарну
глину, ангоби, поливи, печі
для випалювання тощо. Про
це повідомила його праців-
ниця Жанна Різниченко.  За
її словами, вперше Міжна-
родну грантову премію Го-

ворунів було вручено торік
15 листопада в Опішному в
межах урочистостей акаде-
мії «Випробування часом:
століття гончарного храму
України» до століття будівлі
Кричевського-Лебіщака. 

Її володаркою стала пере-
можниця багатьох престиж-
них спеціалізованих конкур-
сів художник-керіміст Аліна
Литвиненко з міста Олек-
сандрія Кіровоградської об-
ласті. Молода мисткиня здо-
була художню освіту в По-
лтавському національному
технічному університеті іме-
ні Юрія Кондратюка, нині
працює у власній майстерні. 

Здобуття премії Говорунів
для неї — то нагода продов-
жити власне творче станов-
лення в мистецькому сього-
денні. 

До офіційної церемонії
вручення гранту Аліна пре-
зентувала монументальну
глиняну скульптуру «Люди-
на, що пірнає», яку вигото-
вила на базі Національного
музею-заповідника україн-
ського гончарства упро-
довж серпня-жовтня 2016
року. 

Наступний конкурс на
здобуття Міжнародної гран-
тової премії Говорунів відбу-
деться цього року.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Одну з вулиць
міста Татарбунари, що на
півдні Одещини, назвуть на
честь Романа Гульченка —
командира десантно-штур-
мового взводу, який загинув
29 січня під час бойових дій
біля Авдіївки. Відповідний
проект рішення підготували
в тутешній міськраді. За-
твердять його, ймовірно, під

час найближчої сесії, не піз-
ніше, як за два місяці. Ім’я ге-
роя-десантника мають намір
присвоїти вулиці, що нині
зветься Московською. Такий
вибір депутати, що виступи-
ли ініціаторами переймену-
вання, вважають логічним
продовженням того, що рані-
ше Татарбунарська міськра-
да визнала Росію країною-
агресором. 

12 травня 2008 року Ро-
ман Гульченко пішов на вій-

ськову службу за контрак-
том і був направлений
військкоматом у розпоряд-
ження командира в/ч А 0403
рядовим стрільцем. У 79-й
бригаді отримав звання мо-
лодшого сержанта та став
командиром десантно-штур-
мового взводу. Бойові зав-
дання на Донбасі виконував
з перших днів АТО. Загинув
від осколкових поранень,
завданих йому під час артоб-
стрілу.

За героїзм, проявлений при
обороні Донецького аеропор-
ту і в боях під Дебальцевим,
Роман Гульченко був наго-
роджений орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня. Таку ж від-
знаку вже ІІ ступеня він отри-
мав посмертно, відповідно до
Указу Президента України
№22/2017 від 1 лютого. Вдо-
ма у нього залишилася 6-річ-
на донька. В Татарбунарах
оголосили триденний траур за
загиблим десантником.

На честь героя-десантника 
назвуть вулицю 

Молодих керамістів підтримує 
онука майстрів

Вікіпедисти 
провели 
марафон 

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ВИШКІЛ. Головна засада Вікіпедії — матеріали пишуть,
сторінки творять спільно самі читачі. 13 років тому перша
стаття з’явилася в українській електронній енциклопедії.
Йшлося в ній про атом. І схоже, вона дала позитивний ди-
намічний заряд. Адже за кількістю опублікованого україн-
ська Вікіпедія посідає 16-те місце серед усіх мовних розді-
лів, третє — серед слов’янських і одинадцяте — серед єв-
ропейських. Знаний вікіпедист Ігор Костенко — уродженець
Тернопільщини. У серпні 2013 року він запропонував орга-
нізувати вікіфлешмоб, який зумів би залучити до творення
українського вікісегмента нових користувачів-авторів. Та-
кий захід провели, але вже 27 квітня наступного року, і що
найважливіше — на вшанування пам’яті Ігоря. Адже він за-
гинув на столичному Майдані, йому присвоєно звання Ге-
роя України.    

Цього року даті створення української Вікіпедії присвяти-
ли вікімарафон. Основний задум цього заходу, звісно, — в
написанні нових статей, організації вишколів.    

Тернопільщина входить до десятки найактивніших напов-
нювачів Вікіпедії серед областей України. Уродженця краю
Мар’яна Довганика вважають найкращим вікіпедистом
країни. Він створив 34 867 статей (5% загальної кількості).
Активний автор — Микола Василечко. 10 років тому він за-
хопився редагуванням матеріалів, за рік написав власну
статтю про річку Вільховець, ліву притоку Стрипи в Бучаць-
кому районі на Тернопіллі. Нині в Миколиному активі — 803
статті та численні редагування інформації, яку подали інші
користувачі. Велика підмога для краян-вікіпедистів — Тер-
нопільський енциклопедичний словник і довідкове видання
«Тернопільщина. Історія міст і сіл». 

Для популяризації області Микола Василечко три роки то-
му провів місячник Тернопілля у Вікіпедії. Під час нинішнього
марафону він запропонував організувати таку саму акцію про
Тернопіль. Ініціативу підтримала міська влада. Як заявив за-
ступник голови міськради Леонід Бицюра, авторів статей з
найповнішими джерелами інформації готові відзначити.

Тим часом під час вікімарафону Микола Василечко разом
з колегами організували віківишколи в центральній міській
бібліотеці та бібліотеці Тернопільського державного мед -
університету ім. Івана Горбачевського.

ХТО ТАНЦЮЄ, ТОЙ ПЕРЕМАГАЄ.
Українська танцювальна пара Олександра На-
зарова та Максим Нікітін виборола для  України
друге «золото» на зимовій Універсіаді-2017 в
Алмати. Наші фігуристи попри зірваний еле-
мент захопили лідерство після короткої програ-
ми. У довільній програмі прокат Назарової та
Нікітіна був ще переконливішим, що дало їм
змогу перемогти з розривом 8.66 бала.

Коментуючи свій успіх, обоє зійшлися на дум-
ці, що найважливіше було показати власний
максимум, а не оглядатися на суперників. «У
нас був певний план, ми його виконали. Задо-
волені, що не підвели нашу команду, тренерів,
уболівальників, рідних, близьких, а передовсім
одне одного», — наголосила  Олександра.

Похвалила своїх підопічних і тренер україн-
ської танцювальної пари Галина Чурілова. «Са-
ша та Максим каталися просто неймовірно! Усе
було виконано чудово — четвертого рівня до-
ріжки, твізли третього… Вони заслужили це
«золото». Дует росте просто на очах, фігуристи
розвиваються, постійно шукають щось нове,
свої елементи. Нинішній сезон складається для
Олександри Назарової та Максима Нікітіна як
ніколи вдало, сподіватимемося, що й завер-
шиться він так само успішно», — цитує Галину
Чурілову сайт Федерації фігурного катання.

Для дворазових чемпіонів України Назаро-
вої та Нікітіна це друга нагорода великих між-
народних змагань: 2015 року вони стали брон-
зовими призерами чемпіонату світу серед
юніорів. 

фотофакт

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
al

m
at

y2
01

7.
co

m
Ф

от
о 

з 
са

йт
у 

ria
.c

om


	7_p1
	7_p10
	7_p11
	7_p12
	7_p2
	7_p3
	7_p4-5
	7_p6
	7_p7
	7_p8
	7_p9

