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ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Неприпустимо,  

щоб у ХХІ столітті 
відбувались  

такі злочини,  
які здійснюють агресори  

і проти українців,  
і проти людства».

Хибний виклик ціною в сотню мільйонів гривень
ПРАВОПОРЯДОК. Останніми роками в Україні майже вдвічі збільшилася кількість випадків  
так званого телефонного тероризму 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Телефонний тероризм кваліфі-
кують як заздалегідь неправ-

диве оповіщення про терористич-
ний акт або будь-який злочин, що 
начебто готується. Людина, яка 

створює такий прецедент, зазви-
чай телефонує у силові структури 
(СБУ, Національну поліцію тощо) з 
таксофона (найчастіше такий апа-
рат розташований на вулиці). Те-
лефонний терорист має різні цілі. 
Це може бути відволікання спец-
служб від виконання реальних за-

вдань, зрив роботи підприємств та 
установ і просто звичайні хуліган-
ські витівки. Часто (майже 80% ви-
падків) такий шахрай змінює голос 
різними засобами або за допомо-
гою програм. Задля цього викорис-
товують підставні телефонні SIM-
карти. Також неправдиве повідо-

млення може бути зроблено че-
рез SMS, звичайним листом, елек-
тронною поштою тощо. Нерадісна 
статистика змушує кожного всер-
йоз замислитися над цією пробле-
мою. За даними силових структур 
України, якщо в довоєнному 2011 
році правоохоронні органи отрима-

ли 170 неправдивих звернень про 
замінування, то в 2012-му таких ви-
падків було вже 205, у 2016-му (на 
четвертий рік воєнних дій) спец-
служби констатували, що майже 
щодня в різних містах і сели-
щах України є такі тривожні 
дзвінки (до 350 на рік). 4

МВФ обстоює прозорість 
і ефективність 

РИНОК ЗЕМЛІ. Міжнародний валютний фонд очікує якнай-
швидшого відкриття ринку землі як державної, так і приватної 
власності. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні 
Жером Ваше на міжнародній конференції аграрних інвесторів. 
«Проведення земельної реформи сприятиме додатковому зрос-
танню українського аграрного сектору, що має дуже великий по-
тенціал. Україна повинна відкрити ринок землі якнайшвидше», — 
цитує УНІАН слова фахівця. 

У фонді бажають, щоб земельний ринок запрацював уже в 
2018 році, був максимально прозорим та ефективним для всіх — 
і сільгоспвиробників, і селян, і держави. Задля цього слід перед-
бачити вигідні умови кредитування дрібних і середніх фермерів. 
Якісна земельна реформа сприятиме залученню інвестицій, зрос-
танню економічного потенціалу України. Проте ефект від такої ре-
форми буде видно не відразу, а в середньостроковій перспективі.

«Земельна реформа відкладалася вже занадто довго. Це втра-
чені можливості для українського агропромислового комплексу», 
— вважає Жером Ваше.

7,8% 
становило скорочення дефіциту 

держбюджету в січні—березні 2017 року 
порівняно з аналогічним торішнім періодом

ВАРТО ЗНАТИ. Відтепер під час скорочення штату працівників 
ті, кому до виходу на заслужений відпочинок залишилося 
2—3 роки, можуть не хвилюватися

Передпенсійник  
у законі

3 6
ЯК ЦЕ БУЛО

Три роки тому російські 
диверсанти захопили 
Слов’янськ і, розпочавши 
бойові дії, почали «захищати» 
мирних людей 

Що нового з’явилося  
у програмі житлових 
субсидій, роз’яснили  
у Міністерстві соціальної 
політики 

ВАжЛИВО!

Прем’єр-міністр про консолідацію цивілізованих країн  
у боротьбі з варварством, яке насувається з боку РФ 
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, Донецька область,  
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає справу у рамках спеціального судового провадження за кримі-
нальним провадженням за № 42016000000001654 за обвинуваченням Бобарикіна Захара Олександрови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 258-3 ч. 1, 258 ч. 3, 263-1 ч. 2 — 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

24 квітня 2017 року було проголошено вирок суду за вказаним кримінальним провадженням.
Захиснику Коломоєць О. С. вручено наступні документи: копію ухвали суду від 28 березня 2017 року 

про заміну судді Копилової Л. В. на суддю Костромітіну О. О.; копію ухвали, суду від 28 березня 2017 ро-
ку про проведення судового засідання в режимі відеоконференції в частині допиту свідка; копію ухвали 
суду від 30 березня 2017 року про проведення судового засідання в режимі відеоконференції в частині 
допиту свідків; копію вироку суду від 24 квітня 2017 року.

Суддя Козлов Д. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська буд. 39а) роз-
глядає кримінальну справу за обвинуваченням Гуменецької Ірини Панасівни, 12 вересня 1965 року народження, уродженки м. Бі-
лозерське Донецької області, громадянки України, не судимої, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, смт Новодо-
нецьке міста Добропілля, вул. Сонячна (Чапаєва), буд. 1, кв. 3., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

23 березня 2017 року Ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької області по даній справі призначене підготов-
че судове засідання на 18 квітня 2017 року о 09.00 год.

18 квітня 2017 року розгляд справи у підготовчому судовому засіданні відкладений на 04 травня 2017 року о 10.00 год.
Гуменецька Ірина Панасівна, 12 вересня 1965 року народження, викликається 04 травня 2017 року о 10.00 год. у підготовче су-

дове засідання до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39А, як обвинувачена для участі у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Гуменецької Ірини Панасівни, 12 вересня 
1965 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя А. М. Левченко

Суднові реєстраційні 

документи на судно з бортовим 

реєстраційним номером 

«КИВ-8875-К » 

судновласник – Косов А.С., 

вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинувачених
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який розташовано за 

адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-41) обвинуваченого:
Горбунова Ігоря Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, який обвинувачується у вчи-

ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у спеціальному судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 42015050000000359 від 21.07.2015 p., яке відбудеться 03.05.2017 року о 09 годині 45 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з її змістом.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за викликом без поважних причин, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,5 
до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провадження.

Обвинуваченому обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.
Головуючий по справі суддя В. Г.Черков

Повітка про виклик обвинувачених при здійсненні судового засідання в порядку 
спеціального судового провадження

Обвинувачені: Панчук Руслан Анатолійович, 16.08.1972 р.н., зареєстрований: м. Харків, 
пр.-т Гагаріна, буд. 92, кв. 38; Шеховцов Сергій Володимирович, 17.09.1967 р.н., та Шахов-
цов Валерій Сергійович, зареєстровані: м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 11, кв. 10, відповід-
но до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 
03.05.2017 р. о 10.00 год., в залі судових засідань № 1 Ленінського районного суду м. Харко-
ва, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 20, для участі в судовому засіданні.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно ст. 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені ст. ст.. 139, 323 КПК України. Колегія суддів: Бонда-
ренко В. В., Вікторов В. В., Ольховський Є. Б.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Моісєєва Олександра Володимирови-
ча до Моісєєвої Євдокії Вікторівни, треті особи, які не заяв-
ляють самостійних вимог на предмет спору, Сіверська місь-
ка рада Бахмутського району Донецької області, Серебрян-
ська міська рада Бахмутського району Донецької області, 
про визнання права власності в порядку спадкування. Від-
повідачка у справі Моісєєва Євдокія Вікторівна, проживає за 
адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ,  
вул. ім. І. Мічуріна, 1/2; Донецька область, Бахмутський ра-
йон, м. Сіверськ, вул. 40 років Перемоги, 22 викликається в су-
дове засідання, призначене на 16 год. 00 хв. 08.05.2017 р., до 
суду каб. № 213, для участі у розгляді  справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на по-
зов та відповідні докази. У випадку неможливості прибут-
тя, відповідачка повинна повідомити суд про причини неяв-
ки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у її від-
сутності.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/466/17; № 2/219/1157/2017 
за позовною заявою Мовчанова Олександра Олексан-
дровича до Мовчанової Інни Борисівни про розірвання 
шлюбу.

Відповідачка по справі Мовчанова Інна Борисівна 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, м. Жданівка, вул. Леніна, 5/26) викли-
кається 03 травня 2017 року на 10 годину 00 хвилин до 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для участі в 
розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/185/17; №2/219/1078/2017 
за позовною заявою Ксьонзенко Марини Анатоліївни до 
Ксьонзенко Олександра Геннадійовича, про розірвання 
шлюбу.

Відповідач по справі Ксьонзенко Олександр Геннаді-
йович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 3/32) ви-
кликається 03 травня 2017 року на 10 годину 20 хвилин 
до Артемівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201, для учас-
ті в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/977/17 за позо-
вом Підопригора Ольги Вікторівни до Матущак Ганни Сергі-
ївни про усунення перешкод у користуванні власністю.

Відповідачка:
Матущак Ганна Сергіївна, останнє відоме місце знахо-

дження якої: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першо-
травнева, буд. 117, кв. 78, викликається до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, як відповідачка 
по цивільній справі за позовом Підопригора Ольги Вікторів-
ни до Матущак Ганни Сергіївни про усунення перешкод у ко-
ристуванні власністю.

Судове засідання відбудеться 05 травня 2017 року о 09.00 
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля. вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки від-
повідачки до суду справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній даних чи доказів.

Суддя А. М. Левченко

 
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

інформує про введення в дію з 01.05.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію на території здійснення ліцензованої діяльності,  
крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження 

Групи споживачів
Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

1 клас 2 клас
Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів, міського 

електричного транспорту 
133,949 149,549

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) та всіх се-

зонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України від 20.12.2001 № 1241 із змінами:
Період часу нічний денний напівпіковий піковий 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
Тарифні коефіцієнти 0,35 1,8 - -

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до постанови НКРЕ від 

11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних до населення,  

проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 23.04.2012 № 498  

(із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження  

енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження  

енергосистеми.
Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії  

за регульованим тарифом на основі таких даних:
Прогнозна оптова ринкова ціна на II квартал, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1341,57 Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 №2326 

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ)
1291,15 Розрахунок згідно з постановою                     

НКРЕ від 22.01.2001 №47  
Економічні коефіцієнти нормативних техноло-

гічних витрат електричної енергії на  

на II квартал 2017, (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0113

Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 №292 II клас напруги                    0,0241

Тарифи на розподіл електричної енергії грн/

МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,19

Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 №2233

II клас напруги                    141,94

Тарифи на постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом, грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             15,39
II група споживачів                76,97

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ Банк «ТРАСТ» (на ліквідації)
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента,  
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство Банк «ТРАСТ» (на ліквідації), 
35371070, м. Київ, Печерський, 01014, м.Київ, Болсуновська, 8 

0442902262
2. Дата розкриття повного тексту річної  
інформації у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

—

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію http://www.banktrust.com.ua/ua/reporting/?filter%5Byear_%5D=2016

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи —  
підприємця), якою проведений аудит  
фінансової звітності

—

5. Інформація про загальні збори  
(розділ заповнюється у випадку, якщо  
емітент — акціонерне товариство)

—

6. Інформація про дивіденди.                                                                                                                                                                                                                      
—     
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 490792 724911
Грошові кошти та їх еквіваленти 65739 189634
Кошти в інших банках — —
Кредити та заборгованість клієнтів 297496 405698
Усього зобов’язань 667957 629561
Кошти банків 2477 24750
Кошти клієнтів 563666 517101
Усього власного капіталу та частка меншості -177165 95350
Статутний капітал 120000 69000
Чистий прибуток/(збиток) — —
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) — —
Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
(грн.) — —

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк «ТРАСТ»                                                                        В. В. Кухарев                                                                            

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 квітня 2017 р. № 296 
Київ

Деякі питання розрахунків  
за спожитий природний газ

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
1. Зупинити дію пунктів 5—8 Порядку проведення розрахунків за спожитий 

природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 
вересня 2015 р. № 792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий 
природний газ» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2696).

2. Рекомендувати публічним акціонерним товариствам «Державний ощад-
ний банк України», «Укргазбанк» та «Державний експортно-імпортний банк»:

1) розподіляти кошти, що надходять починаючи з 1 квітня 2017 р. на поточ-
ні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природно-
го газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, за спожитий природний газ:

побутовими споживачами та релігійними організаціями, з використанням 
нормативів, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 берез-
ня 2017 р. № 295;

теплопостачальними організаціями, з використанням нормативів, затвер-
джених постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 лютого 2017 р. № 210 і 211;

2) укласти з постачальниками природного газу відповідні договори з метою 
виконання підпункту 1 цього пункту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 квітня 2017 р. № 297 
Київ

Про внесення змін до Методики розрахунків 
розмірів ліцензійного збору за видачу або 

продовження строку дії ліцензії  
на мовлення, ліцензії провайдера програмної 

послуги, визначення розміру плати  
за переоформлення ліцензії та видачу 
дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 

провайдера програмної послуги
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛяЄ:
Внести до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або 

продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної 
послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу ду-
бліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 412 (Офі-
ційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1196; 2017 р., № 4, ст. 120), такі зміни: 

у пункті 1:
в абзаці першому слова «ефірне аналогове мовлення» замінити словами 

«ефірне та/або багатоканальне мовлення»;

у підпункті 1 слова «ефірне аналогове мовлення» замінити словами «ефірне 
та/або багатоканальне мовлення», а слова «(окремо для кожного каналу/часто-
ти)» — словами «(окремо для кожного каналу (програми)/частоти)»;

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
«S — розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, гривень;»; 
у пункті 3 і підпунктах 1 і 2 пункту 4 слова «одна мінімальна заробітна плата» 

в усіх відмінках замінити словами «один прожитковий мінімум для працездат-
них осіб» у відповідному відмінку. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 квітня 2017 р. № 273-р 
Київ

Про погодження тимчасового  
покладення виконання обов’язків директора 

державного підприємства «Артемсіль»  
на Луценко В. І.

Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продоволь-
ства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора державно-
го підприємства «Артемсіль» на заступника директора з фінансових питань за-
значеного підприємства Луценко Вікторію Іванівну.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Оголошення про проведення аукціону №40-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
11.05.2017 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»  

відбудеться аукціон №40-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови  
КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,  
що міс-
титься 
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за  
1 тонну  

(з ПДВ)*, 
грн.

Cтартова 
вартість  
одного  

лоту, грн  
(з ПДВ)

Загаль-
ний  

обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 4 17 133,89 342 677,80 80 1 370 711,20

автотранспортом: EXW - Гнідинців-
ський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обся-

ги виробництва травня 2017 р.  Термін 
відвантаження травень 2017 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 40 5 17 133,89 685 355,60 200 3 426 778,00

автотранспортом: EXW - Гнідинців-
ський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обся-

ги виробництва травня 2017 р.  Термін 
відвантаження травень 2017 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 200 6 17 133,89 3 426 778,00 1 200 20 560 668,00

автотранспортом: EXW - Гнідинців-
ський ГПЗ (Інкотермс - 2010) Обся-

ги виробництва травня 2017 р.  Термін 
відвантаження травень 2017 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 6 17 150,52 343 010,40 120 2 058 062,40

автотранспортом: EXW -  Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва  
травня 2017 р.  Термін відвантаження 

травень 2017 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 7 17 150,52 686 020,80 280 4 802 145,60

автотранспортом: EXW - Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва  
травня 2017 р.  Термін відвантаження 

травень 2017 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 3 17 150,52 3 430 104,00 600 10 290 312,00

автотранспортом: EXW - Качанівське 
в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 

2010). Обсяги виробництва  
травня 2017 р.  Термін відвантаження 

травень 2017 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 2 17 126,53 342 530,60 40,00 685 061,20

автотранспортом: EXW -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського ГПЗ  

(Інкотермс - 2010).Обсяги виробництва 
травня 2017 р.  Термін відвантаження 

травень 2017 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 40 2 17 126,53 685 061,20 80,00 1 370 122,40

автотранспортом: EXW - Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського ГПЗ  

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробни-
цтва травня 2017 р.  Термін відванта-

ження травень 2017 р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 5 17 126,53 3 425 306,00 1 000 17 126 530,00

автотранспортом: EXW - Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського ГПЗ  

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробни-
цтва травня 2017 р.  Термін відванта-

ження травень 2017 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 17 095,21 1 367 616,80 80 1 367 616,80

автотранспортом: EXW  - Долинський  
ГПЗ (Інкотермс - 2010).Обсяги вироб-

ництва травня 2017 р.  Термін відванта-
ження травень 2017 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 5 17 095,21 3 419 042,00 1 000 17 095 210,00

автотранспортом: EXW - Долинський  
ГПЗ (Інкотермс - 2010).Обсяги вироб-

ництва травня 2017 р.  Термін відванта-
ження травень 2017 р.

Загальний обсяг, тонн: 4 680
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 80 153 217,60

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський 
ГПЗ (Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з 
транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Ре-
гламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська 

міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скра-
пленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 

10.05.2017 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ-ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ  

НА УМОВАХ «ПРАВИЛ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ  
ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ У ПАТ «КРЕДОБАНК»

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» (далі — Банк), керуючись чинним законодавством 
України, повідомляє, що з 01.06.2017 року Банк переходить на обслуговування клієнтів-юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців на підставі «Правил надання комплексних банківських послуг юридичним осо-
бам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК», затверджених рішенням Правління Банку № 
480 від 24.04.2017 року, (далі-Правила), текст яких оприлюднено на офіційному сайті Банку www.kredobank.
com.ua. 

Щодо обслуговування Банком діючих клієнтів-юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців,  
повідомляємо, що:

У зв’язку з переходом на комплексне банківське обслуговування відповідно до умов та положень Пра-
вил, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які є діючими клієнтами Банку, з 01.06.2017 року продо-
вжують користуватися послугами Банку відповідно до укладених раніше договорів з урахуванням умов, ви-
значених Правилами.

У разі, якщо юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка є діючим клієнтом Банку, до 01.06.2017 ро-
ку не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78) свою письмо-
ву відмову від прийняття Публічної пропозиції (оферти) та/або не розірве укладені та діючі з Банком дого-
вори щодо: відкриття та закриття поточних/карткових рахунків та  розрахунково-касового обслуговування; 
купівлі, продажу, обміну (конвертації)  іноземної  валюти; виконання регулярних платежів; переказу готів-
ки; обслуговування зарплатного проекту; надання послуг з використанням системи дистанційного обслуго-
вування «Клієнт-Інтернет-Банк»; виготовлення та використання корпоративних банківських платіжних кар-
ток; відкриття  та обслуговування вкладних рахунків, розміщення вкладів; обслуговування кредиту (позики, 
в тому числі поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті від нерезидента; надання в користування 
індивідуального сейфу, та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) клієнта на 
прийняття Публічної пропозиції (оферти) вважається такою, що надана клієнтом та отримана Банком відпо-
відно до вимог чинного законодавства України з 01.06.2017 року (дата акцепту клієнта).

Тобто, фактичне продовження користування послугами Банку після дати акцепту є фактом надання зго-
ди та прийняття діючими клієнтами Банку Публічної пропозиції (оферти).

Таким прийняттям Публічної пропозиції (оферти) клієнт безумовно та в цілому приєднується до умов 
Правил. При цьому всі вказані вище договори, якщо вони були укладені між клієнтом та Банком до дати ак-
цепту Публічної пропозиції (оферти), вважаються зміненими та продовжують діяти в частині, що не супере-
чать умовам Правил, які вважаються такими, що з 01.06.2017 року набрали чинності для Банку та всіх юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців–діючих клієнтів Банку, які прийняли (акцептували) Публічну про-
позицію (оферту) шляхом фактичного продовження користування послугами Банку.

Оскільки отримання та/або фактичне продовження користування клієнтами з 01.06.2017 року вищенаве-
деними послугами  Банку є повним та безумовним підтвердженням з боку клієнтів щодо прийняття ними 
Публічної пропозиції (оферти), подальше обслуговування таких клієнтів Банком здійснюється виключно в 
рамках та на підставі Правил.

У разі отримання Банком від клієнтів до 01.06.2017 року письмової відмови від прийняття Публічної про-
позиції (оферти) та обслуговування на запропонованих Банком умовах та нездійснення клієнтом відповід-
них дій щодо розірвання укладених з Банком договорів, всі укладені з таким клієнтом договори будуть вва-
жатись припиненими з 01.06.2017 року за згодою Сторін.

Публічна пропозиція (оферта) не розповсюджується на правовідносини Банку з юридичними особами  
та фізичними особами-підприємцями за договорами на здійснення кредитних операцій та  іншими догово-
рами про надання банківських послуг, відмінних від тих, перелік яких наведено у цій Публічній пропозиції 
(оферті). Умови вказаних договорів продовжують діяти до закінчення строку дії такого відповідного укладе-
ного договору та Банк підтверджує виконання відносно них всіх своїх зобов’язань.

З повним текстом Правил можна ознайомитися в розділі «Документи і правила» на офіційному веб-сайті 
Банку (www.kredobank.com.ua) 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 за об-
винуваченням Чемес О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомай-
ська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 
10 годину 00 хвилин 05 травня 2017 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснен-
ня спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу за позовом Хілобоко-
ва Віктора Валерійовича до Хілобокової Катерини Анатолі-
ївни про розірвання шлюбу. Відповідачка у справі Хілобоко-
ва Катерина Анатоліївна, 01.09.1983 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Стан-
кевського, 64, викликається до суду на 05 травня 2017 року 
о 9 годині 00 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/123/2017 
(42016050000000714) за підозрою Дахно Євгена Владисла-
вовича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 cт. 258-3 КК України. Підозрюваний Дахно Єв-
ген Владиславович, останнє відоме місце мешкання якого:  
м. Горлівка, вул. Пилипенко, будинок 52, викликається до су-
ду на 3 травня 2017 року на 11 годину 00 хвилин для участі у 
розгляді кримінального провадження.

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

Суддя М. О. Гусинський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до Ря-
бухіна Івана Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у справі Рябухін Іван Івано-
вич, 13.10.1985 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул. Молокова, 44, виклика-
ється до суду на 04 травня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області О.В.Стадченко знаходиться кри-
мінальне провадження № 229/3626/16-к за обвинувачен-
ням Медведєва Володимира Миколайовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.258-3, ч. 1 
ст.263 КК України, проживаючого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 3.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича у судове засідання на 05 травня 2017 року о 
10 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Паладова Дми-
тра Сергійовича до Хмель Івана Валерійовича про стягнення 
боргу за договором позики. Відповідач у справі Хмель Іван 
Валерійович, останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Трускавецька, 33 кв. 32, виклика-
ється до суду на 05 травня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

В провадженні Артемівського міськрайонного су-
ду Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
перебуває судове доручення арбітражного суду Че-
лябінської області про вручення документів Мулла-
галієву Ігорю Юрійовичу.

Відповідач по справі Муллагалієв Ігор Юрійович 
(адреса: 86499, Донецька область, Єнакіївський ра-
йон, селище Корсунь, вул. 2-га Партизанська, 68) ви-
кликається на 4 травня 2017 року на 11 год. 00 хв. до 
суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи та 
вручення документів.

У разі неможливості прибуття відповідача до су-
ду, він повинен повідомити суд про причину неявки. 

Суддя О. М. Павленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Меньшикової Оксани Ві-
кторівни до Меньшикова Олега Володимировича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням. Відповідач у справі Меньшиков Олег Володимирович, 
25.12.1965 р. н., зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Леваневського, 31, кв. 6, викликається до 
суду на 05 травня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, каб. № 14, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги 6) роз-
глядає кримінальне провадження № 22014050000000470 
відносно Бєляніна Юрія Івановича за підозрою у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1,  
ст. 263 ч.1 КК України.

Обвинувачений Бєлянін Юрій Іванович, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, місто Мирноград, м-н 
Світлий, 5-6, викликається на 08:30 годину на 05.05.2017 ро-
ку у кабінет № 205, для участі у розгляді справи по суті. 

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах 
справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу за позовом Криворотової 
Олександри Григорівни до Криворотова Сергія Миколайови-
ча про розірвання шлюбу. Відповідач у справі Криворотов 
Сергій Миколайович, 09.04.1986 р.н., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Клубна, 4 
кв. 2, викликається до суду на 05 травня 2017 року о 9 годи-
ні 20 хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Дружківський міський суд Донецької області викликає 
Фоменка Олександра Олександровича, останнє відоме місце 
проживання: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поштова, 68, 
Куліш Ольгу Анатоліївну, останнє відоме місце проживання: 
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 10-57, по спра-
ві за заявою ТОВ «Фінансова компанія «Позика» про заміну 
сторони виконавчого провадження, первісний стягувач ПАТ 
«Укр Сиббанк», боржники — Фоменко Олександр Олексан-
дрович, Куліш Ольга Анатоліївна, яке відбудеться 04 трав-
ня 2017 року о 14-00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в 
судове засідання суд розглядатиме справу у відсутності Фо-
менка О. О., Куліш О. А. за наявними у справі доказам.

 Суддя Т. Л. Панова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Дорошенка Ві-
ктора Анатолійовича до Дорошенко Вікторії Іванівни про ро-
зірвання шлюбу. Відповідачка у справі Дорошенко Вікторія 
Іванівна, 02.02.1987 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Макіївка, вул. Пархоменка, 55, викли-
кається до суду на 04 травня 2017 року о 8 годині 00 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Пе-
тропольського Олександра Олександровича, обви-
нуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготов-
чий розгляд якого призначено на 15.00 год. 05 трав-
ні 2017 р.

Обвинуваченому Петропольському Олександру 
Олександровичу необхідно з’явитись до зали судо-
вого засідання № 6 Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 85302, До-
нецька область, м. Покровськ Донецької області, вул. 
Європейська, 20 на 15.00 год. 05 травня 2017 р.

Суддя Стоілова Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 
157) розглядає цивільну справу за позовом Водинчар Рома-
на Федоровича до Водинчар Наталії Володимирівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням. Відповідач у справі Водинчар Наталія Во-
лодимирівна, 1983 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Бульварна, 32, кв. 1, виклика-
ється до суду на 05 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин, 
каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає цивільну справу за позовом Лобода Юрія 
Петровича до Фисун Павла Анатолійовича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням. Відповідач у справі Фисун Павло Анатолійович, 
23.07.1980 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, вул. Пушкінська, 392, викликаєть-
ся до суду на 05 травня 2017 року о 8 годині 30 хвилин, каб.  
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85104, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) 
розглядає цивільну справу за позовом Калмикової Людмили Во-
лодимирівни до Валиницького Петра Степановича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням. Відповідач у справі Валиницький Петро Степанович, 
21.04.1964 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, 
Костянтинівський район, с. Плещіївка, вул. Степова, 16, виклика-
ється до суду на 05 травня 2017 року об 11 годині 30 хвилин, каб. 
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька
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Колегією суддів Токмацького районного суду  
Запорізької області в складі головуючого судді  
Ушатого І. Г., суддів Погрібної О. М., Коваленко П. Л. 
19.04.2017 року постановлено ухвалу про здійснен-
ня спеціального судового провадження відносно  
Губіна А. К. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК Украї-
ни Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Губіна Артема Костян-
тиновича, 16.06.1981 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, Амвросіївський район,  
с. Металіст, вул. Леніна, 1, кв. 31, останнє відоме міс-
це проживання за адресою: Донецька область, Амв-
росіївський район, с. Металіст, вул. Лермонтова, 6, 
у підготовче судове засідання, яке буде проводити-
ся в порядку спеціального судового провадження та 
відбудеться 10 травня 2017 року о 13.00 годині в за-
лі судових засідань Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28.

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

У разі неявки обвинуваченого Губіна А. К. в підго-
товче судове засідання, оголошення вважається на-
лежним чином повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження. 

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 
63, м. Шостка, Сумська область, викликає Красно-
ва Ігоря Олеговича, 20 травня 1986 року народжен-
ня, зареєстрованого по вул. Б. Хмельницького, буд. 
7, кв. 12, м. Брянка, Луганська область, в судове за-
сідання призначене на 05 травня 2017 року о 09 год. 
00 хв. у цивільній справі за позовом Краснової Ната-
лії Володимирівни до Краснова Ігоря Олеговича про 
стягнення аліментів.

Суддя Т. В. Литвинко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Володарського Ігоря Воло-
димировича 15.02.1982 р.н. в судове засідання, яке 
призначене на 09 год. 30 хв. 05.05.2017 року для роз-
гляду цивільної справи №319/233/17 за позовом пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-банк» до Володарського Ігоря Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Цен-
тральна, 26 а, смт Більмак Більмацького району За-
порізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Міловський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 05 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні 
Міловського районного суду відбудеться судове засідання 
з розгляду цивільної справи №2-32/418/920/16-ц за позо-
вом Шкоркіної Олени Вікторівни до Гармаша Олексія Ва-
лерійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за 
кордон та через лінію розмежування на непідконтрольну 
Україні територію неповнолітньої дитини без згоди бать-
ка. У разі неявки відповідача у судове засідання або не-
повідомлення причин неявки, о 09 год. 00 хв. 15 травня 
2017 року у судовому засіданні по даній справі буде ви-
несено заочне рішення у Вашу відсутність за наявними 
по справі доказами.

Суддя С. І. Чехов

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання Лукманову Світлану Вікторів-
ну, 19.01.1974 року народження, що проживає за адре-
сою: вул. Постишева,10, с. Фурманка Уманського району 
Черкаської області на розгляд цивільної справи за позо-
вом Органу опіки та піклування Уманської РДА в інтере-
сах малолітньої Лукманової Дар’ї Олександрівни до Лук-
манової Світлани Вікторівни про позбавлення батьків-
ських прав. Судове засідання відбудеться 05 травня 2017 
року о 08 год. 45 хв. в приміщенні Уманського міськра-
йонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без 
Вашої участі за наявними у справі матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Врона A. O.) викликає в судове засідання від-
повідача Вєткіна Руслана Борисовича у справі за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова ком-
панія «Довіра та гарантія» про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Річна, буд. 
16, кв. 27, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 05 травня 2017 року о 
10.10 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
каб. 309.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Богунський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідача Костіну Ніну Лукінічну по справі 
за позовом Карпика Олександра Юрійовича до Кості-
ної Ніни Лукінічни про встановлення факту постійно-
го сумісного проживання зі спадкодавцем на час від-
криття спадщини, в судове засідання, яке відбудеть-
ся о 10 год. 40 хв. 10 травня 2017 року в залі судо-
вих засідань № 4-Б-3 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

В разі неявки відповідачів без поважних причин, 
справа буде слухатися за їх відсутності.

Суддя С. М. Полонець

Горбенко Альона Анатоліївна, 16.06.1976 року народжен-
ня, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпро-
петровська область, місто Кам’янське, проспект Перемоги, 
будинок 51, квартира 6, викликається у відкрите судове за-
сідання як відповідач на 15.00 годину 10 травня 2017 року у 
цивільній справі за позовом Горбенко Вячеслава Вікторови-
ча до Горбенко Альони Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться 
під головуванням судді Маслова Д.В. в приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 
2 поверх, кабінет №10.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування 
оголошення в пресі відповідач Горбенко Альона Анатоліївна 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Д. В. Маслов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області повідо-
мляє, що 14 квітня 2017 року відбулось судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» 
до Моложавенко Олександра Миколайовича про звернення стягнення 
на предмет іпотеки, в якому було оголошено перерву для надання до-
даткових доказів по справі.

Наступне судове засідання по справі відбудеться об 11 год. 00 хв. 
10 травня 2017 року.

Одночасно роз’яснюємо Вам, що відповідно до ст. 60 ЦПК Украї-
ни, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона по-
силається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються 
сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуван-
ню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення 
у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у спра-
ві, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З матеріалів позовної заяви вбачається, що з 23.09.2015 року на 
кредитний рахунок відповідача було внесено 134299,85 грн. у зв’язку 
з чим станом на 25.09.2015 року його заборгованість за кредитним 
договором було погашено.

В зв’язку з тим, що від представника позивача надійшла заява про 
розгляд справи без його участі, суд звертає Вашу увагу на положення 
вищезазначених статей щодо надання всіх наявних доказів по справі.

Суддя В. С. Мартиненко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Чернишова Дмитра про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами.

Відповідач Чернишов Дмитро Миколайович 16.12.1979 
р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк 
нп Зуївка, пров. Піонерський 5/2 викликається на 05 травня 
2017 року на 09:00 годину до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, кабінет № 1, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ви будуть розглянуті за його відсутності на підставі наявних 
у них даних чи доказів і ухвалене заочне рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Кундель Ірини Сергіївни до Голуб Олексан-
дра Петровича, заінтересована особа: Селидівська міська ра-
да Донецької області, про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням та про знят-
тя з реєстраційного обліку в квартирі. Відповідач у справі Го-
луб Олександр Петрович, що зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Селидове, вул. Чернишевського, 4/11 
викликається на 24.05.2017 р. на 08 год. 00 хв. до суду, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду 
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Владимирська І. M.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Овдієнка Сергія Миколайовича, останнє місце 
проживання якого: м. Київ, вул. Здолбунівська, 13, кв. 
107, в судове засідання, яке відбудеться 02 червня 2017 
року о 09-20 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної 
справи за позовом Пелешко Олександра Степановича до 
ПАТ «Укрсоцбанк», Овдієнко Сергія Миколайовича, тре-
тя особа: ГТУЮ у м. Києві про визнання недійсним дого-
вору іпотеки.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошен-
ня про виклик відповідач вважається повідомленим про 
день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його 
до суду справа може бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя Даниленко В. В.

Червонозаводський районний суд м. Харкова ви-
кликає відповідача Бар’ячного Ігора Вікторовича 
по цивільній справі № 646/13480/16-ц за позовом 
Бар’ячної Марії Ігорівни до Бар’ячного Ігоря Вікто-
ровича, третя особа — відділ реєстрації місця про-
живання у Червонозаводському районі м. Харко-
ва Управління ведення реєстру територіальної гро-
мади Департаменту реєстрації Харківської міської 
ради, про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням у судове 
засідання, призначене на 30.05.2017 року о 15-00 
год. у приміщенні суду за адресою: 61001, м. Харків,  
м-н Героїв Небесної Сотні, 36, 3 під’їзд, каб. № 39  
під головуванням судді Єжова В. А.

У разі неявки відповідача до суду у зазначений 
день та час без поважних причин або неповідомлен-
ня ним суду про причини неявки, справа розглядати-
меться за його відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Приазовський районний суд Запорізької області 
(Запорізька область, Приазовський район, смт Приа-
зовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 22160), викли-
кає Моргуна Олега Валерійовича, 19.03.1967 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, Ново-
азовський район, м. Новоазовськ, вул. Кольцова, 6, 
як обвинуваченого, у судове засідання, призначене 
на 01 червня 2017 року о 10.00 год., по криміналь-
ному провадженню № 42014050000000594 за обви-
нувальним актом відносно Моргуна Олега Валерійо-
вича, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1  
ст. 365, ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь 
є обов’язковою. Колегія суддів: головуючий суддя 
Васильцова Г. А., судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом Герасим’юка Михайла Ананійовича 
до Герасим’юк Світлани Петрівни про розірвання шлюбу ви-
кликає в судове засідання як відповідачку Герасим’юк Світла-
ну Петрівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Великий 
Кунинець Збаразького району Тернопільської області.

Судове засідання відбудеться 05 травня 2017 року о 09 
годині 30 хвилин в приміщенні Збаразького районного суду 
Тернопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. 
Грушевського, 13, Тернопільської області, суддя Гудима І.В..

Збаразький районний суд Тернопільської області пропо-
нує Герасим’юк Світлані Петрівні надати всі наявні у неї до-
кази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності Герасим’юк С. П.

Про причини неявки Герасим’юк С. П. повинна повідоми-
ти суд.

Голова суду І. В. Гудима

Герцаївський районний суд Чернівецької області 
викликає Крючкова Івана Костянтиновича, 01 трав-
ня 1978 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Буківка Герцаївського району Чернівець-
кої області, як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Крючкової Галини Юріївни 
до Крючкова Івана Костянтиновича, третьої особи на 
стороні позивача без самостійних вимог, орган опіки 
та піклування Чернівецької міської ради про стягнен-
ня неустойки (пені) за несвоєчасну сплату аліментів, 
надання дозволу на виїзд дитини без згоди батька 
за кордон та позбавлення батьківських прав на 11:00 
годину 13 червня 2017 року за адресою: м. Герца, 
вул. Центральна, 20 Чернівецької області. В разі не-
явки в судове засідання, справу буде розглянуто без 
Вашої участі.

Суддя С. М. Єфтемій

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Пєтухову Надію Семенівну, що обвину-
вачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 17 травня 2017 року о 14:15 годині, 
в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, ка-
бінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Дмитришака Романа Володимировича 
та Дмитришака Олексія Володимировича як відповіда-
чів у справі № 2/350/341/2017 за позовом Безубляка На-
зарія Васильовича до Дмитришака Романа Володимиро-
вича, Дмитришака Олексія Володимировича про визнан-
ня права власності на спадкове майно в судове засідан-
ня, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 15 травня 2017 ро-
ку в приміщенні Рожнятівського районного суду за адре-
сою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15.

Останнє місце проживання відповідачів: Дмитриша-
ка Романа Володимировича м. Армавір, вул. Свердло-
ва, 71, кв. 50 Краснодарського краю, 352000, Російська 
Федерація, Дмитришака Олексія Володимировича м. Та-
ганрог-42, вул. Ініціативна, 22, кв. 6, Ростовської області, 
34792, Російська Федерація.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані 
повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Пулик М. В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьо-
ва Сергія Володимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвину-
ваченого в судове засідання по кримінальному проваджен-
ню № 42015110350000144 внесеного до ЄРДР 17.06.2015 
року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408,  
ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 09 год.15 хв. 09 
червня 2017 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено судо-
вий розгляд на підставі обвинувального акта у криміналь-
ному провадженні, за яким висунуте обвинувачення Агарьо-
ву Сергію Володимировичу у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни у відкритому судовому засіданні на 09 годину 15 хвилин 
09 червня 2017 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосов-
но обвинуваченого Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя Бугіль В. В.

Харківський районний суд Харківської області викликає на судове за-
сідання, яке призначене на  11.05.2017 року о 09.00 за адресою: Харків-
ська область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. Сковороди, 18, 
Пшеничну Галину Дмитрівну, яка діє в своїх інтересах та в інтересах не-
повнолітньої Пшеничної Катерини Вячеславівни для участі у розгляді ци-
вільної справи № 635/1289/17 за позовом Посохової Г. М. до Пшенич-
ної Г. Д., яка діє в своїх інтересах та в інтересах неповнолітньої Пшенич-
ної К. В. про визнання осіб такими, які втратили право користування жит-
ловим приміщенням. У разі неявки відповідачів це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде розглянуто за наявними у 
справі доказами. 

 Суддя І. В. Березовська

Апеляційний суд Харківської області викликає Сидорова В. І. 

в судове засідання як відповідача по справі № 22-ц/790/3063/17 

за позовом Сидорова М.В. до Сидорова В.І. про визнання особи 

такою, що втратила право користування житлом, яке відбудеть-

ся 04 травня 2017 року о 14.00 год. в приміщенні Апеляційного 

суду Харківської області (зал № 4), що розташоване за адресою: 

пл. Героїв Небесної Сотні, 36, м. Харків.

Суддя А. І. Колтунова

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває 
цивільна справа № 280/1754/16 за позовом ПАТ банк «Укргазбанк» до Кваши Максима 
Євгеновича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи відкладено на 10.05.2017 року на 09 год. 00 хв. в Корости-
шівському районному суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, 
суддя Щербаченко І. В., тел. 5-09-71.

В судове засідання викликається як відповідач Кваша Максим Євгенович (останнє 
відоме місце проживання: вул. І. Франка 1/2, м. Коростишів, Житомирської області).

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа буде розглянута в його відсутність.

Оболонський районний суд м. Киє-
ва викликає Мещанінова Дениса Євгено-
вича як відповідача по цивільній справі  
№ 2/756/2815/16 за позовом ПАТ «Укрек-
сімбанк» про стягнення боргу в судове за-
сідання на 06 червня 2017 року на 15.30 
годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 
2-є, каб. 18, суддя Васалатій К. А.

Наслідки неявки в судове засідання осо-
би, яка бере участь у справі, передбаче-
ні ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3  
КпАП України.

Новоархангельський районний суд Кірово-
градської області викликає Рябошапко Ольгу 
Миколаївну, останнє відоме місце проживан-
ня якої: с. Торговиця, Новоархангельського ра-
йону, Кіровоградської області, вул. Степова, 29, 
як відповідачку у судове засідання у цивільній 
справі № 394/847/16-ц за позовом ТОВ «Фінан-
сова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Рябошапко Ольги Миколаївни 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, що відбудеться 05 травня 2017 року о 
10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: смт Новоархангельськ, Кіровоградська об-
ласть, вул. Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст.169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Кузнецовський міський суд Рівненської об-
ласті викликає Сучкову Людмилу Григорівну 
(останнє відоме місце проживання: 84600, До-
нецька область, м Горлівка, вул. Медицинська, 
буд. 46, кв. 64) як відповідачку у цивільній спра-
ві № 565/240/17 за позовом Рябчуна Володи-
мира Михайловича до Сучкової Людмили Гри-
горівни про визнання права власності, що при-
значена до розгляду на 15 год. 00 хв. 04 травня 
2017 року в приміщенні Кузнецовського місько-
го суду Рівненської області за адресою: 34400, 
м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 3.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення та докази щодо позову. У випадку не-
прибуття, відповідачка повинна повідомити суд 
про причини неявки, в іншому випадку справа 
буде розглянута у її відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Демчина

Справа № 185/1137/17
Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-

петровської області (суддя Зінченко А. С.) ви-
кликає в судове засідання як відповідача Куль-
чицького Євгена Олександровича у справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
ргазпромбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. 
Овнатаняна, буд. 30, м. Донецьк, Донецька об-
ласть.

Судове засідання призначене на 28 квітня 
2017 р. о 10.00 год. (резервна дата 12.05.2017 р. 
о 13.00 год., за адресою: м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня справа згідно з вимогами ЦПК України, може 
бути розглянута за його відсутністю.

Викрадені: паспорт громадянки України 
серії МТ № 474628 та ідентифікаційний по-
датковий номер на ім’я Бондар Діани Дми-
трівни; паспорт громадянина Узбекістану се-
рії АА  8583334 Бондаря Юрія Олександрови-
ча, довідку на постійне проживання в Украї-
ні серії ХР 27557 Бондаря Юрія Олександро-
вича, ідентифікаційний податковий номер 
на ім’я Бондаря Юрія Олександровича, сві-
доцтво про шлюб №40 від 07.10.2016 Бон-
даря Юрія Олександровича та Бондар Діани 
Дмитрівни, відомості з реєстру, договір ку-
плі-продажу та технічний паспорт на буди-
нок, яким володіє по договору Бондар Юрій 
Олександрович, вважати недійсними.



28 квітня 2017 року, п’ятниця, № 80 www.ukurier.gov.ua 15

оголошення

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

Річний консолідований звіт про фінансовий стан  
Національного банку України на 31 грудня 2016 року,  

підтверджений зовнішнім аудитором
2016 2015

(у мільйонах гривень)
 АКТИВИ
Кошти та депозити в іноземній валюті та банків-
ських металах

50 958 129 053

Цінні папери нерезидентів 275 329 171 610
Авуари в СПЗ 73 546 212
Монетарне золото 24 353 19 577
Цінні папери України 394 454 404 514
Кредити банкам та іншим позичальникам 35 456 65 236
Внутрішній державний борг 2 002 2 091
Внески в рахунок квоти МВФ 73 538 45 631
Основні засоби та нематеріальні активи 5 946 6 269
Інші активи 4 966 5 006

Усього активів 940 548 849 199

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Банкноти та монети в обігу 341 059 308 237
Кошти банків 44 305 31 041
Кошти державних та інших установ 48 549 51 319
Зобов’язання з перерахування прибутку до роз-
поділу до бюджету

44 379 38 164

Депозитні сертифікати, що емітовані Національ-
ним банком України 

68 073 89 747

Кредити отримані — 31 283
Зобов’язання перед МВФ 243 295 176 142
Інші зобов’язання 3 232 420

Усього зобов’язань 792 892 726 353

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 100 100
Загальні  та інші резерви 54 255 39 185
Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 93 265 83 526

Усього власного капіталу 147 620 122 811

Неконтрольована частка 36 35
Усього капіталу 147 656 122 846

Усього пасивів 940 548 849 199

Голова                                                                                                                    В. О. Гонтарева

Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку                                                               Б. В. Лукасевич

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про 
те, що 28.09.2016 по цивільній справі за позовом ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК»  
до Лактіонової Ірини Михайлівни, Лактіонова Романа Юрійови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним договором, справа  
№ 417/2877/16-ц, було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги за-
доволено частково. (Суддя Шкиря В. М.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї  
заяви.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області розглядає 
цивільну справу за позовом Агафонова Андрія Ігоревича до Ага-
фонової Катерини Петрівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Агафонова Катерина Петрівна, 01.10.1985 
р.н., яка зареєстрована: м. Вуглегірськ, вул. Чехова, 9 Донецької 
області, викликається у судове засідання на 04 травня 2017 року 
на 13.50 год., каб. 212, вул. Миру, 5, м. Бахмут.

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

Суддя Харченко О. П.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відпо-
відача — Якименка Ігоря Олександровича, місце проживання невідоме, по ци-
вільній справі № 523/3069/17 за позовом Сиротюк Наталії Павлівни до Якимен-
ка Ігоря Олександровича, про стягнення збитків, завданих знищенням майна.

Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 року об 11.00 год., за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати письмові заперечення 
проти вимог позову та докази на їх підтвердження. В разі неявки в судове за-
сідання, справа буде розглянута за відсутності відповідача, на підставі наявних 
доказів.

Суддя В. В. Бузовський

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засі-
дання як відповідача Пушкаренко Андрія Миколайовича по ци-
вільній справі №522/24206/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» про 
звернення стягнення на предмет застави. Судове засідання від-
будеться 04 травня 2017 року о 10 год. 10 хв. у залі судових засі-
дань №210 в приміщенні Приморського районного суду м. Оде-
си, що розташований за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядати-
ме справу за його відсутності. В разі неявки особи, суд зобов’язує 
повідомити про причини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Апеляційний суд Львівської області викликає відповіда-
ча Ковтун Марину Віталіївну, місце проживання: 98000 АР 
Крим, вул. Східне шосе, 3 «Б», кв. 101 у судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Молдаван Людмили Васи-
лівни до Ковтун Марини Віталіївни про зобов’язання уклас-
ти основний договір купівлі-продажу квартири відповід-
но до попереднього договору, яке відбудеться о 09 год. 
30 хв. 15 травня 2017 року у приміщенні суду за адресою:  
м. Львів, пл. Соборна, 7.

У разі нявки Ковтун М. В. у вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу на підставі ч.1 ст. 224 ЦПК України.

Суддя Копняк С. М.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Мань-
чик Геннадій Георгійович викликається в судове засідання як відповідач 
у цивільній справі за позовною заявою Маньчик Клавдії Дмитрівни до 
Маньчик Геннадія Георгійович, 3-ті особи: Маньчик Георгій Феодосійович, 
Маньчик Діна Георгіївна, Маньчик Олександра Яківна, Вишгородська місь-
ка рада про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням (справа № 363/713/17).

Судове засідання відбудеться 12 травня 2017 року о 08 год. 00 хв., за 
адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 кабінет № 11.

У разі неявки без поважних причин справа буде розглянута без учас-
ті відповідачів.

Суддя С. І. Купрієнко

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Прокопенко Олександра Леонідовича, 10.04.1973 року наро-
дження, в судове засідання по кримінальному провадженню  
№ 1-кп/323/36/17 (323/357/16-к) за обвинуваченням Прокопен-
ка Олександра Леонідовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 
2 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеть-
ся 05 травня 2017 року об 11-00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, каб. № 12. 

Суддя Плечищева О. В.

Лисичанський міський суд повідомляє Полякова Анатолія 
Олександровича про те, що 18.04.2017 року ухвалено заочне рі-
шення по справі у. н. 415/6954/17, н. п. 2/415/353/17 за позовом 
Дімітрової Анни Сергіївни до Полякова Анатолія Олександровича 
про визначення місця проживання малолітньої дитини з матір’ю 
на території Республіки Болгарія, надання дозволу на виїзд ма-
лолітньої дитини за межі України на постійне місце проживання у 
супроводі матері без згоди та супроводу батька, третя особа, яка 
не заявляє самостійних вимог на предмет спору — Орган опі-
ки та піклування Лисичанської міської ради. Позов задоволено.

Суддя Н. В. Коваленко

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)
№   

рядка Найменування статті 01.04.2017 01.01.2017

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити  

в іноземній валюті  
та банківських металах

31 332 50 958

2 Цінні папери  
нерезидентів

279 411 275 329

3 Авуари в СПЗ 71 478 73 546
4 Монетарне золото 26 339 24 353
5 Цінні папери України 397 061 394 454
6 Кредити банкам  

та іншим позичальникам
35 061 35 456

7 Внутрішній  
державний борг

1 980 2 002

8 Внески в рахунок  
квоти МВФ

73 637 73 538

9 Основні засоби  
та нематеріальні активи

5 734 5 861

10 Інші активи 6 012 5 083
Усього активів 928 045 940 580

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети  

в обігу 
311 501 341 059

12 Кошти банків 48 190 44 305
13 Кошти державних  

та інших установ
43 607 48 518

14 Зобов’язання  
з перерахування  
прибутку до бюджету

44 379 44 379

15 Депозитні сертифікати, 
що емітовані  
Національним  
банком України 

65 491 68 167

16 Кредити отримані 2 698 -
17 Зобов’язання перед 

МВФ, крім зобов’язань зі 
сплати внеску за квотою

170 032 169 757

18 Боргові зобов’язання  
на користь МВФ зі спла-
ти внеску за квотою

73 637 73 538

19 Інші зобов’язання 3 209 3 231
Усього зобов’язань 762 744 792 954

III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
19 Статутний капітал 100 100
20 Загальні  та інші резерви 54 261 54 261
21 Резерви  переоцінки  

активів і зобов’язань 
110 940 93 265

Усього власного  
капіталу

165 301 147 626

Усього пасивів 928 045 940 580

Голова                                                                 В. О. Гонтарева

Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку            Б. В. Лукасевич

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області викликається як відповідач Абрамен-
ко Сергій Юрійович для участі в цивільній справі за 
позовом ПАТ БК «Правекс-Банк» про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 31 травня 2017 року о 
16.15 годині, у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Лисяка Сергія Дмитровича на судове 
засідання для розгляду цивільної справи № 417/3895/17 
за позовом Лисяк Тамари Василівни до Лисяка Сергія 
Дмитровича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 19.05.2017 р. 
о 14.00 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 В. М. Шкиря

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання 
відповідача Рудницьку Надію Петрівну у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк 
Розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Батіщева, 
буд. 13, кв. 68, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 05 травня 2017 р. о 13:30 
год. (резервна дата — 12 травня 2017 року о 13.30 год.) за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Оратівський районний суд, Вінницької області викликає в су-
дове засідання по цивільній справі як відповідача Розкиданого 
Андрія Петровича, останнє відоме місце проживання: вул. Брат-
ка, 10, с. Коритня, Монастирищенського району, Черкаської об-
ласті, за позовом Розкиданої Наталії Іванівни до Розкиданого Ан-
дрія Петровича про стягнення аліментів на утримання неповно-
літньої дитини. Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 
03.05.2017 року.

Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів, Оратівсько-
го району, Вінницької області, інд 22600; тел. (04330) 2-12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідомлення 
про причини неявки, неявки без поважних причин в судове засі-
дання, справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Лисак О. І.

У провадженні Шевченківського районного суду  
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Мос-
кальової Євгенії Михайлівни до Москальова Георгія Ге-
оргійовича, третя особа: Орган опіки та піклування Шев-
ченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 27 
червня 2017 року о 15 годині 30 хвилин у Шевченківсько-
му районному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає у судове засідання Москальова Георгія 
Георгійовича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

Охтирський міськрайонний суд Сумської області викли-
кає відповідача Бову Юрія Олексійовича, 09.10.1963 р.н., по 
цивільній справі № 583/584/17, провадження № 2/583/440/17 
в судове засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
««Приватбанк»» до Бови Юрія Олексійовича про стягнення 
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 11 травня 2017 року о 08:30 
год., в приміщенні Охтирського міськрайонного суду Сум-
ської області за адресою: вул. Незалежності, 5, м. Охтирка, 
Сумська область.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуло без йо-
го участі.

Головуючий по справі суддя Мовчан Н. В.

Тульчинський районний суд Вінницької області 
викликає Коновала Руслана Романовича, 25.07.1973 
року народження, адреса: вул. Інтернаціональна, 19, 
с. Маяки, Тульчинський район, Вінницька область, як 
відповідача по цивільній справі № 148/470/17 за по-
зовом Коновал Н. І. до Коновала P. P. про розірван-
ня шлюбу.

Судовий розгляд справи призначено на 10.05.2017 р. 
о 13.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, 
Вінницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Оржицький районний суд Полтавської облас-
ті викликає як відповідача Чурсіна Олексія Юрійо-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Кадіїв-
ка, Луганської області в судове засідання по цивіль-
ній справі № 543/333/17 за позовом Чурсіної Катери-
ни Григорівни до Чурсіна Олексія Юрійовича про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів 
на дитину, яке призначене на 31 травня 2017 року о 
15 год. 00 хв. в приміщенні Оржицького районного 
суду Полтавської області за адресою: Полтавська об-
ласть, селище Оржиця, вул. Центральна, 74.

В разі неявки у вказане судове засідання відпові-
дача суд розгляне справу без його участі.

Суддя Смілянський Є. А.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання як 
відповідача Пожара Юрія Георгійовича у справі за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова ком-
панія «Довіра та гарантія» про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Собінова, 
буд. 129, кв. 39, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 05 травня 2017 року о 
10.40 годині за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, каб. 309.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згід-
но з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його 
відсутністю.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у справі № 408/8020/16-ц за 
позовом ПАТ «КБ «Експобанк» до Котовського Ста-
ніслава Федоровича (м. Червонопартизанськ, Луган-
ської області), Котовську Олену Іванівну (м. Біліївки, 
Володарський район, Київська область) про стягнен-
ня заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2017 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Управління Комуналь-
ним майном Луганської міської ради, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6482/17 за по-
зовом представника позивача Степанюк Віктора Володи-
мировича – Ракицької Ірини Миколаївни до Управління 
Комунального майна Луганської міської ради про вста-
новлення додаткового строку для прийняття спадщини, 
що відбудеться 17 травня 2017 року об 11.45 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Брусилівський районний суд Житомирської області 
(12601, смт Брусилів, вул. Лермонтова, 41/6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк ««Приватбанк»» до Василенка Іва-
на Федоровича про стягнення заборгованості. Відповідач 
по справі Василенко Іван Федорович (проживає за адресою: 
смт Брусилів, вулиця Коростишівська, 3), викликається на 
17 травня 2017 р. на 11.30 год. та на 24 травня 2017 року 
на 11.30 год., до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Данилюк О. С.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Вільчак М.А. про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Вільчак Микола Анатолійович, який проживає за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Зенітна, б. 15, кв. 11 викликається на 08.00 годину 04 травня 2017 року до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Славутицький міський суд Київської області викликає у судове засідання Калінчука 
Юрія Васильовича, 19 жовтня 1956 року народження, як заінтересовану особу у спра-
ві № 377/170/17, провадження № 2-о/377/9/17, за заявою Калінчук Марини Євгеніївни, 
заінтересована особа: відділ РАЦС Славутицького МУЮ Київської області, про вста-
новлення факту реєстрації шлюбу. Судове засідання відбудеться 10 травня 2017 року 
о 10 годині за адресою: Київська область, м. Славутич, Невський кв-л., буд. 3-А, зал с/з  
№ 1, суддя А. С. Орел. При собі необхідно мати паспорт. Повідомляємо, що копію зая-
ви з додатками ви можете отримати в приміщенні суду.

Втрачені свідоцтво про право  
власності для прогулянкових суден  

та свідоцтво про право плавання  
під державним прапором України  
для прогулянкових суден, видані  
на катер «UA-0020-OE» власник  

Умненкова Діна Григорівна,  
вважати недійсними.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +20  +25 Черкаська +7  +12 +20  +25
Житомирська +7  +12 +20  +25 Кіровоградська +7  +12 +20  +25
Чернігівська +7  +12 +20  +25 Полтавська +7  +12 +20  +25
Сумська +6  +11 +20  +25 Дніпропетровська +7  +12 +20  +25
Закарпатська +4  +9 +14  +19 Одеська +7  +12 +17  +22
Рівненська +6  +11 +14  +19 Миколаївська +7  +12 +20  +25
Львівська +4  +9 +10  +15 Херсонська +7  +12 +20  +25
Івано-Франківська +4  +9 +14  +19 Запорізька +7  +12 +20  +25
Волинська +4  +9 +10  +15 Харківська +6  +11 +20  +25
Хмельницька +6  +11 +17  +22 Донецька +7  +12 +20  +25
Чернівецька +6  +11 +15  +20 Луганська +5  +10 +20  +25
Тернопільська +4  +9 +14  +19 Крим +7  +12 +20  +25
Вінницька +7  +12 +20  +25 Київ +10  +12 +22  +24
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Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. Боєць 90-го 
окремого дес антно-штур-
мового батальйону Руслан 
Боровик киянин, родом із 
Житомирщини, за освітою 
юрист. Давно захоплюється 
фотографією. Під час запе-
клих боїв, зокрема й за доне-
цький аеропорт, десантник 
знаходив час для улюбленої 
справи. «Під час боїв, — роз-
повів Руслан, — я знімав що-
йно випадала нагода. Примі-
ром, відстріляв, відклав на 
мить зброю, і за секунду зро-
бив один-два кадри».

Так і назнімав їх кілька 
тисяч. Показує на виставці 
першу підібрану сотню. Над 
іншими ж іще треба працю-
вати.  «Хочу, щоб мої знімки 
допомогли формувати сві-
тогляд наших дітей і моло-
ді. Щоб вони цінували подвиг 
бійців, які воюють за рідну 
країну».

На його знімках — су-
вора воєнна правда. Руї-
ни донецького аеропорту. 
Розтрощена військова тех-
ніка. І очі людей, які вже за 
мить ідуть у бій, і тих, які, 
на щастя, повернулися з 
бою. 

А про тих, хто не повер-
нувся, — особлива розмова. 
Вони завжди стоятимуть пе-
ред нашими очима як німий 
докір, як совість, як незагой-
на рана. Ось одне з остан-
ніх фото Героя України Ігоря 
Брановицького. Руслан зро-

бив його за кілька днів до за-
гибелі «кіборга». Від цих світ-
лин часом холоне серце. Од-
нак усім нам потрібна добра 
пам’ять — кожному зокрема 
і цілому поколінню. Щоб ціну-
вати все, що здобуте життя-
ми багатьох поколінь.

— Ця виставка дуже цін-
на і для нас, і для наших на-
ступників, —  сказав на уро-
чистому відкритті експози-
ції перший заступник голови 
облдержадміністрації Віта-
лій Коваль,— бо в цих світли-
нах вічно житиме пам’ять про 
справжніх героїв.

Він вручив Русланові Бо-
ровику почесну відзнаку «Хо-
лодний Яр». А той пообіцяв, 
що незабаром оприлюднить 
усе, що встиг зняти старень-
ким фотоапаратом, який, не 
витримавши бойових випро-
бувань, таки зіпсувався, хоч 
і добре прислужився бійцеві 
у фронтових буднях і навіть у 
багатьох екстремальних си-
туаціях.

ГОТУЄМОСЯ ДО ЄВРОБА-
ЧЕННЯ. У Києві триває підготов-
ка до європейського пісенного 
конкурсу. Сцена вже готова до 
виступів учасників конкурсу, тут 
тривають репетиції. Обладну-
ють території, прилеглі до голов-
ного концертного майданчика, і 
фан-зону уболівальників на Со-
фійській площі. Вона запрацює 
30 квітня. Нині концерти україн-
ських виконавців відбуваються 
на сцені, встановленій на площі 
перед Палацом спорту. Поліцей-
ські проводять тренування що-
до запобігання тероризму. Музеї 
столиці приготували цікаву про-
граму для гостей конкурсу.

Київ чепуриться і прикраша-
ється. Навіть розквітла різними 
кольорами Арка дружби народів, 
яка тепер більше нагадує вели-
чезну веселку, щоправда, скла-
дену із п’яти кольорів замість се-
ми.  Споруду обклеюють кольо-
ровим папером, який знімуть піс-
ля завершення пісенного кон-
курсу. З’ясувалося, що цей ху-
дожній проект називається Arc 
of diversity — Арка різноманіття. 
Роботи проводить компанія CFC 
Consulting, яка виграла тендер 
на здійснення комунікації під час 
Євробачення.

ФОТОФАКТ

На його знімках — сувора воєнна правда

Руслан Боровик не тільки воював, а й створював 
фотолітопис бойових дій

У Запоріжжі джазу буде більше
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. У Запоріжжі 
відбулася важлива для музич-
ного товариства міста подія: 
духовий оркестр Запорізько-
го муніципального театру тан-
цю отримав сертифікат асо-
ціації естрадних та джазових 
оркестрів України. Спеціаль-

но для вручення сертифіка-
та до Запоріжжя прибула від-
повідальний секретар асоціа-
ції естрадних і джазових ор-
кестрів України арт-директор, 
продюсер Всеукраїнського 
фестивалю «Зимові джазові 
зустрічі» Галина Дергунова, 
вдова одного із засновників 
професійного джазу в Україні 
Євгена Дергунова, блискучо-

го аранжувальника, музикан-
та й композитора.

Цього року Запорізький му-
ніципальний естрадно-духовий 
оркестр відзначає 10-річчя. Ко-
лектив добре знають професі-
онали і публіка. Колектив ви-
ступає на концертних майдан-
чиках, відкритих сценах на за-
гальноміських святах. Сертифі-
кат надає змогу виступати на 

престижних фестивалях, джа-
зових конкурсах, обмінювати-
ся досвідом із колегами. Гали-
на Дергунова вручила орке-
стру цінний подарунок — кіль-
ка партитур цікавих джазових 
композицій.

Запорізькі музиканти отри-
мали сертифікат незадовго до 
Всесвітнього дня джазу, який 
широко відзначають 30 квітня.

За межу позбавив 
сусіда життя

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН ЧЕРЕЗ ВОРОГУВАННЯ. Відомо здавна, що нема біль-
шої біди, як лихі сусіди. Бо ж тоді треба чекати на постійні сварки на-
віть за дрібниці. Чи не найпоширеніша причина сусідських баталій — 
непорозуміння за межі між городами. І неспокійно від таких суперечок 
не лише родинам, населеному пункту, а й місцевим владним і право-
охоронним органам. Добре, коли гору бере розсудливість. А ось в од-
ному із сіл Бучацького району на Тернопіллі веремія взаємних доко-
рів, образ, зневажань між сусідами тривала багато років. І просвітку 
не було. Усе через те, що ніяк не могли поділити межі земельних ді-
лянок.

Нещодавно ж кон-
флікт між двома су-
сідами закінчився 
трагедією — заги-
нув 46-річний чоло-
вік. Правоохоронці 
з’ясували обставини 
важкого злочину. За 
словами начальника 
Головного управління 
Національної поліції в 
Тернопільській облас-
ті Олександра Бого-
мола, смертельне но-
жове поранення селя-
нинові завдав 54-річ-
ний сусід. Роками між 
ними та їхніми сім’ями точилася колотнеча за землю. 46-річний одно-
го разу не витримав і звернувся до сільради, щоб нарешті визначити 
лінію поділу й зафіксувати, де закінчується земельна ділянка сусіда й 
починається його. Землевпорядник прийшов на виклик, зробив замі-
ри, вбив кілки і, здавалося б, розв’язав давню проблему. 

Та марно було сподіватися на подальше спокійне співіснування. 
Адже 54-річному сусідові поділ не сподобався. Очевидці розповіли по-
ліцейським, що він упродовж дня заглядав у чарку, а ввечері нічого 
кращого не вигадав, як іти з’ясовувати стосунки з тим, хто живе поряд 
з ним. Певна річ, завели сварку. Зловмисник вхопився за ніж і завдав 
удару сусідові. На крик прибігла мати потерпілого. Каже, син пройшов 
ще кілька метрів і впав мертвим. Медикам, які прибули на виклик, за-
лишалося хіба констатувати смерть.   

Лиходій провини, кажуть правоохоронці, не заперечує. Триває до-
судове розслідування. 

Землевпорядник прийшов 
на виклик, зробив заміри, 
вбив кілки. Сусідові 
поділ не сподобався. Він 
упродовж дня заглядав 
у чарку, а ввечері нічого 
кращого не вигадав, як іти 
з’ясовувати стосунки з тим, 
хто живе поряд з ним.
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