
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман розпочав урядове

засідання новиною про ухвалення
в парламенті пенсійної реформи.

Тепер він може з упевненістю
стверджувати, що у жовтні обсяги
пенсій зростуть для понад 9 мі-
льйонів пенсіонерів, буде скасова-
но оподаткування пенсій для
працюючих пенсіонерів, залиша-
тиметься нинішній пенсійний вік

та запроваджуватиметься авто-
матичне підвищення пенсій.

«З 1 жовтня мінімальна пенсія
становитиме 1452 гривні. А база
нарахування пенсій — 3764 грив-
ні, й 1,1 мільйона пенсіонерів от-
римають підвищення пенсій на

понад 1000 гривень. Політики
більше не впливатимуть на рі-
шення про підвищення пенсій», —
резюмував глава уряду. Народні
обранці, котрі проігнорували уря-
дову реформу, на його думку,
проявили «примітивність, неспро-

можність і нездатність ухвалюва-
ти державні рішення».

Тепер Володимир Гройсман очі-
кує на ухвалення цієї осені
«мотивувальних» законів, які
зможуть удвічі збільшитипо-
казники зростання економіки.
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ЦИФРА ДНЯ

Громади освоюють
субвенцію 

РОЗВИТОК. Комісія при Мінрегіоні погодила 1726 інфраструк-
турних проектів об’єднаних територіальних громад, які буде реа-
лізовано до кінця цього року за кошти відповідної державної
субвенції. Загальна вартість погоджених проектів становить 1,39
мільярда гривень, або 92% запланованих коштів субвенції на роз-
виток інфраструктури ОТГ на 2017 рік.

Із 366 таких структур, які цього року отримують інфраструктур-
ну субвенцію, проекти подали 357 громад. Усі кошти субвенції
розподілили об’єднані громади Закарпатської, Запорізької, Іва-
но-Франківської, Харківської та Чернівецької областей.

Майже повністю кошти розподілили об’єднані громади Донець-
кої, Вінницької (по 1% залишку коштів), Львівської, Миколаївської
(по 2%), Кіровоградської, Чернігівської (по 3%), Хмельницької
(6%), Житомирської (7%), Волинської, Дніпропетровської (по 8%),
Тернопільської та Херсонської (по 9% залишку) областей. Понад
третину коштів досі не розподілили ОТГ Одещини (залишок 37%).
Жодної заявки не надходило з Київщини, для громад якої  дер-
жава передбачила понад 6 мільйонів гривень. 

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Впевнений, 

ми не допустимо
перенесення терміну

запровадження
накопичувальної

системи, 
вона запрацює 

з 1 січня 2019 року».
Віце-прем’єр-міністр про подальше просування
пенсійної реформи 
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Ринок зерна: ефективне
регулювання і помірне
дерегулювання

ЗМІНИ. Для зміцнення позицій України на світовому ринку
треба насамперед переглянути, удосконалити й осучаснити
чинну нормативну базу 

10 500
осіб 20—27 років буде призвано під час
осіннього призову на військову службу

до збройних формувань України
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Аналітик з угорського питання на
Закарпатті Дмитро ТУЖАНСЬКИЙ
прогнозує, як розвиватиметься 
ситуація в середовищі нацменшин, 
яку спричинив новий Закон «Про освіту»5

СОЛДАТСЬКІ ХАРЧІ

У кількох військових частинах
відбулася зміна системи харчування 
за розширеним каталогом продуктів на
виконання заходів реформи харчового
забезпечення Збройних сил України
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З’явилася формула подвоєння ВВП
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Перша її складова — ухвалення парламентаріями
реформаторських законопроектів, розроблених урядом
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оголошення

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, 

розташований за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Па-

торжинського 18а, викликає Софія Камій Жана, у су-

дове засідання по цівільній справі за позовом Рудь 

Наталії Володимирівни до Софія Камій Жана про 

розірвання шлюбу, яке призначене на 09.00 годи-

ну 30 жовтня 2017 року та відбудеться в залі № 19  

(суддя Ходаківський М. П.). У випадку неявки відпо-

відача справу буде розглянуто у заочному порядку.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє про ухвалення рішення від 18.09.2017 
року по справі № 428/5585/17 за позовом Белих Оле-
ни Олександрівни до Белих Андрія Олексійовича (ві-
доме місце проживання: Кремінський район, с. Боро-
веньки, вул. Польова, 16/2) про розірвання шлюбу.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті Укра-
їни, який не контролюється органами влади Украї-
ни, може отримати копію рішення безпосередньо в 
Сєвєродонецькому міському суді Луганської облас-
ті особисто або через уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ковальо-
ва Олександра Петровича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/12095/17 за по-
зовом Ковальової Г. Б. до Ковальова О. П. про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 09 жовтня 2017 ро-
ку о 09.00 год.

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

Суддя С. М. Скрипник

22.09.2017 року Білокуракинським районним су-

дом Луганської області було винесено рішення по 

цивільній справі № 409/1190/17 за позовом Стрижак 

Катерини Гаріївни до Стрижака Євгена Сергійовича 

про стягнення аліментів на утримання дитини. Вимо-

ги позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 09 жовтня 2017 року 
та 10 год. 00 хв. 17 жовтня 2017 року як відповідача Бицая 
Ігоря Миколайовича, останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Квітки, буд. 2а, кв. 54, по 
цивільній справі № 319/1161/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк» в особі 
філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Бицая 
Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитом. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйби-
шевського районного суду Запорізької області за адресою: 
71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 
26а. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонуєть-
ся надати свої заперечення на позов та докази. У разі неяв-
ки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгляну-
то за відсутності особи згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за 
наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за 
позовом Масло Маріни Валеріївни до Гюнеш Мехмет 
Мехмедовича про стягнення аліментів.

Відповідач Гюнеш Мехмет Мехмедович, який меш-
кає за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Гречеська, б. 188, викликається для учас-
ті у розгляді справи, який відбудеться 18.10.2017 
року о 13.00 годині, в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази, якими вони обгрунтову-
ються. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутності.

Суддя О. А. Шевченко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» до Баркалова Олексія 
Вікторовича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач по справі Баркалов Олексій Вікторович (заре-
єстрований за адресою: м. Макіївка, кв-л «Шахтарський», 
15/14), викликається на 19 жовтня 2017 року на 13.00 год. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, ви-
кликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленими про час і місце розгляду справи.

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

Суддя В. В. Андреєв

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінниць-
кої області викликає у судове засідання Лонського 
Олександра Анатолійовича (останнє місце реєстра-
ції: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Визволення, 
2, кв. 12) для розгляду цивільної справи за позовом 
Лонської Тетяни Юріївни до Лонського Олександра 
Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 18.10.2017 р. на 
10 годину 30 хвилин в приміщенні Могилів-Поділь-
ського міськрайонного суду Вінницької області за 
адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, 
вул. Сагайдачного 1/30. Заяву розглядає суддя  
Київська Т. Б.

У разі неявки Лонського О. А. в судове засідання 
позовна заява буде розглянута за його відсутності.

ПОВІСТКА
Громадянин України Проценко Юрій Олександрович, 08.09.1963 року народжен-

ня, уродженець м. Костянтинівка Донецької області, зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Дружківка, вул. Постишева, буд. 38, кв. 4, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України Вам необхідно прибути 09 жовтня 2017 ро-
ку о 09.00 годині до кабінету № 02 до старшого слідчого в особливо важливих спра-
вах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Асташева В. А.  
(м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а) для допиту у якості підозрюваного, а та-
кож участі у проведенні з Вами слідчих та процесуальних дій, у тому числі передба-
чених ст. 290 КПК України, у кримінальному провадженні № 42017000000002722 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 2 
ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, у якому 
здійснюється спеціальне досудове розслідування.

Стаття 138 КПК України «Поважні причини неприбуття особи на виклик»
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші 

подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відря-

дження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуван-

ням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

гроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, 

який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, 
прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку непри-
буття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка може бути застосовано привід.  

Старший слідчий в особливо важливих справах 
слідчого відділу управління з розслідування злочинів 
проти основ національної безпеки України, 
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 
Головної військової прокуратури 
Генеральної прокуратури України                                                                            В. Асташев  

Волочиський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 31200, 
Хмельницька обл., м. Волочиськ, вул. Слави, 8) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться  09.10.2017 о 10:00 до Пешков Андрій Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 31226, Хмельницька обл., 
Волочиський р-н, с. Купіль, вул. Гагаріна, буд. 9) справа № 671/783/17,  
суддя Павлова А. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними 
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса суду: 
64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 9) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться  09.10.2017 о 16:15 до Мота-
ло Андрій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 64600, Хар-
ківська обл., Лозівський р-н, с. Мирне, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 2) 
справа № 629/46/17, суддя Дегтярчук М. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Обухівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08700,  
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 20) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться 09.10.2017 о 09:00 до Гасанов Асіф Ше-
ша Огли (останнє відоме місце реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Ака-
деміка Вільямса, буд. 3-А, кв. 200) справа № 752/20257/16-ц, суддя 
Кравченко М. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Семенівський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 15400, 
Чернігівська обл.,  м. Семенівка,  вул. Центральна, 6) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться   09.10.2017 о 16:00 до 
Кекух Юрій Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 15400, 
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Приозерна, буд. 81) справа  
№ 744/758/17, суддя Смага С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Роздільнянський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 67400, 
Одеська обл., м. Роздільне, вул. Леніна, 37а) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться  20.10.2017 о 09:00 до Швець Пав-
ло Богданович (останнє відоме місце реєстрації: 67441, Одеська обл., 
Роздільнянський р-н, с. Новоукраїнка, вул. Леніна, буд. 19) справа  
№ 511/1775/17, суддя Іванова О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Білогірський районний суд Хмельницької обл. (адреса суду: 32100, 
Хмельницька обл., м. Білогір’я, вул. Шевченка, 42) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться 09.10.2017 о 10:00 до Моро-
зюк Юлія Анатоліївна (останнє відоме місце реєстрації: 30231, Хмель-
ницька обл., Білогірський р-н, смт Ямпіль, вул. Леніна, буд. 30) справа  
№ 669/606/17, суддя Бараболя Н. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Гайворонський районний суд Кіровоградської обл. (адреса суду: 
26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Воровського, 3) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться 19.10.2017 о 14:00 
до Хоменко Ольга Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 
26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Н. Богач, буд. 59) спра-
ва № 385/1548/15-ц, суддя Сліпенко Р. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням 
цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином 
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідо-
мляє Чижикова Олексія Павловича, Чижикову Катерину Олександрів-
ну, Чижикова Юрія Олексійовича про те, що судовий розгляд цивіль-
ної справи за позовом Базілюк Лариси Іванівни до них про визнання 
права власності на житловий будинок № 31 по вул. Перемоги в с. Кі-
нецьпіль Первомайського р-ну призначено на 10.10.2017 р. на 09.00 
год. У вказаний час відповідачам необхідно з’явитись з паспортом до 
суду за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ Миколаїв-
ської області.

У разі неявки відповідачів справу на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК Украї-
ни буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Н. А. Медведєва

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ломо-
ва Віталія Петровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Ломов Віталій Петрович викликається 
до каб. № 16 суду на 09 жовтня 2017 року на 10 го-
дину 10 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Шаньшина М. В.

Володарський районний суд Київської області ви-
кликає у судове засідання як відповідачів: Галицьку 
Вікторію Сергіївну, 29.03.1980 року народження; Га-
лицького Богдана Павловича, 19.06.1977 року наро-
дження, у цивільній справі № 364/713/17 проваджен-
ня № 2/364/262/17 за позовом Державної іпотечної 
установи до Галицької Вікторії Сергіївни, Галицького 
Богдана Павловича про стягнення заборгованості за 
договором про іпотечний кредит.

Судове засідання призначено на 09.10.2017 року 
об 11.00 год. в приміщенні Володарського районно-
го суду Київської області в залі № 1.

Головуючий суддя Моргун Г. Л.

Жовтневий районний  суд м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
розглядає: цивільну справу за позовом Целуйко Оле-
ни Миколаївни до Целуйка Ігоря Анатолійовича про 
розірвання шлюбу. 

Відповідач Целуйко Ігор Анатолійович, 02.09.1963 
року народження, викликається на 09 жовтня 2017 
року на 09.00 годину та на 12 жовтня 2017 року на 
09.00 годину, до суду в кабінет № 10,28 з паспортом 
для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутність.

Суддя Киян Д. В.

Підозрюваний Тимченко Дмитро Олександрович, 
12.06.1980 року народження, на підставі ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитись о 10 
год. 00 хв. 10.10.2017 р. до кабінету № 116 слідчо-
го відділу УСБУ в Запорізькій області, до старшого 
слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ Укра-
їни в Запорізькій області Піскурьова В. В., за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 62, для до-
питу вас як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22016080000000056 від 21.10.2016 р., за 
підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу, призначену 
до розгляду на 09.10.2017 року за позовною заявою Публічного 
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до 
Ковальова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Ковальов Сергій Миколайович (зареє-
стрований за адресою: 83005, м. Донецьк, вул. Пухова, 37/5) ви-
кликається на 09 жовтня 2017 року на 11.00 год. до суду, каб.  
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебування), 
місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, викликають-
ся в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошен-
ня про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час і 
місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за їх відсутності.

Суддя В. В. Мигалевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Беркович Борис Костянтинович, 17.08.1966 
року народження, який зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд. 61, кв. 78, 
на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України Вам необхід-
но з’явитися 9 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 
СВ 1-го управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській 
областях, до слідчого Деркача Т. А., за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отри-
мання повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017050000000233 за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Шишацький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
38000, Полтавська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 6) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

09.10.2017 о 15:00 до Мотуз Леокадія Людвіківна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 38030, Полтавська обл., Шишацький р-н, 
с. Яреськи, вул. Садова, буд. 28, кв. 10) справа № 551/801/17,  
суддя Сиволап Д. С.

09.10.2017 о 14:00 до Нечипоренко Тетяна Володимирів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 38030, Полтавська обл., 
Шишацький р-н, с. Яреськи, пров. Набережний, буд. 3) справа  
№ 551/800/17, суддя Сиволап Д. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивіль-
на справа за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії До-
нецьке обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Чуйко Василя Васильовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач Чуйко Василь Васильович 
викликається до каб. № 16 суду на 09 
жовтня 2017 року на 10 годину 15 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина M. B.
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Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 06 листопада 
2017 року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом 
Флейшер Наталії Юріївни до Гришина Павла Павловича, третя особа: 
Бердянський міський відділ УДМС України в Запорізькій області.

Суд викликає як відповідача Гришина Павла Павловича.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його неявки справа бу-

де розглянута за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає уповноваженого представника Луганської міської ради в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/11115/17 за позовом Налобіної Оль-
ги Вадимівни до Луганської міської ради про визнання права власнос-
ті в порядку спадкування, що відбудеться 16 жовтня 2017 року о 16.00 
год. У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Втрачений судновий білет 

серія СБ № 000786 

від 12.06.2012 р. на човен типу 

баркас з бортовим номером 

КИВ 5586 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво 
Національної Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

про реєстрацію випуску цінних 
паперів Публічного акціонерного 
товариства «УКРГАЗПРОМБАНК» 
за № 108/1/2015-Т від 11.09.2015, 

вважати недійсним.

Гаврилюк Денис Анатолійович, 05 травня 1983 
року народження, місце народження: місто Хаба-
ровськ, Російська Федерація, останнє відоме міс-
це проживання: Київська область, Броварський ра-
йон, село Семиполки, вулиця Миру, 14, квартира 29 
викликається до Броварського міськрайонного суду 
Київської області як відповідач по цивільній справі  
№ 361/4730/17 (провадження № 2/361/2675/17) за 
позовом Гаврилюк Юлії Сергіївни до Гаврилюка Де-
ниса Анатолійовича, третя особа: Броварська район-
на державна адміністрація як орган опіки і піклуван-
ня про позбавлення батьківських прав.

Судовий розгляд справи відбудеться 24 жовтня 
2017 року о 09 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Золочівський районний суд Львівської області ви-
кликає Дмитрик Наталію Володимирівну, місце реє-
страції невідоме (останнє було: м. Золочів, вул. Бар-
вінського, 18, Львівської області), як відповідача по 
справі № 445/1295/17 (2/445/1003/17) за позовом 
Толсторожева Василя Володимировича, представ-
ника позивача Соломко Миколи Васильовича до 
Дмитрик Наталії Володимирівни про визнання пра-
ва власності на земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 12.10.2017 року о 
10.00 год. в приміщенні Золочівського районного су-
ду Львівської області (Львівська область, м. Золочів, 
бульвар Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, спра-
ва згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута 
у його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя П. В. Пилип’як

Червоноармійський районний суд Житомирської 
області суддя Рябенька Т. С. викликає Малюка Ан-
дрія Васильовича, останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Сагайдачного, буд. 18, смт Пулини, Жито-
мирської області, як відповідача в судове засідання 
у цивільній справі № 292/805/17 за позовом Несенюк 
Ольги Іванівни до Малюка Андрія Васильовича про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням та зняття з реєстрації за 
місцем проживання.

Розгляд справи відбудеться 17 жовтня 2017 року 
початок о 08 годині 45 хвилин у приміщенні Червоно-
армійського райсуду Житомирської області за адре-
сою: смт Пулини, вул. Шевченка, 116, Житомирська 
область.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Миргородський міськрайонний суд Полтав-
ської області викликає Козакова Петра Андрійови-
ча (останнє відоме місце проживання: вул. Сакса-
ганського, 91, кв. 15А, м. Київ, Київська область) як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 541/1564/17 провадження № 2/541/846/2017 за 
позовом Козакової Катерини Василівни до Козакова 
Петра Андрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 26 жовтня 2017 
жовтня 2017 року о 13 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород 
Полтавської області, головуючий суддя Андрущен-
ко-Луценко С. В.

Явка відповідача Козакова П. А. до суду є 
обов’язковою. В разі неявки справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Відповідач Козаков П. А. зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки в судове засідання.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Дєєву Світлану Миколаївну, 
Дєєва Юрія Івановича на судове заслання для роз-
гляду цивільної справи за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Дєєвої Світлани 
Миколаївни, Дєєва Юрія Івановича про стягнення за-
боргованості за договором відновлювальної кредит-
ної лінії.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
10.10.2017 р. о 13.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті по цивільній спразі за позовом Перечинської 
районної кредитної спілки «Тур’я» до Демірської-Де-
нисюк Ірени Михайлівни, Матвеєва Леоніда Валері-
йовича та Денисюк Сергія Юрійовича про стягнен-
ня боргу, викликає Демірську-Денисюк Ірену Ми-
хайлівну, 24.05.1982 року народження (останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: Закарпат-
ська область, м. Виноградів, вул. Корятовича, 7/63) 
як відповідача, в судове засідання, яке відбудеться 
24.10.2017 року о 09.00 годині в приміщенні Вино-
градівського районного суду за адресою: 90300, За-
карпатська область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 
24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя А. В. Кашуба

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Карасьовій Олені Михайлівні, меш-
канці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, 
про винесення ухвали від 04.08.2017 року по справі  
№ 428/6614/17 за заявою Публічного акціонерного 
товариства «Брокбізнесбанк» про видачу дублікату 
виконавчого листа та поновлення пропущеного стро-
ку пред’явлення виконавчого документа до виконан-
ня щодо стягнення заборгованості по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Брокбіз-
несбанк» в особі філії AT «Брокбізнесбанк» до Кара-
сьової Олени Михайлівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, заінтересовані особи 
– Карасьова Олена Михайлівна, Кадіївський міський 
відділ державної виконавчої служби Головного тери-
торіального управління юстиції у Луганській області.

Суддя Д. Б. Баронін

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська 
буд. 39А) розглядає позовну заяву Дук Ганни Кузьмівни до 
Дук Олексія Володимировича, про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщенням.

Відповідач Дук Олексій Володимирович, 07.08.1994 ро-
ку народження, останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, смт Новодонецьке, вул. Степова, 2, викликається на 
09.10.2017 року о 10.10 год. до Добропільського міськра-
йонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. 
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду 
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
ча, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше 
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 2201080000000022 (но-
мер справи № 1-кп/243/339/2017) за обвинуваченням Бороніна 
Юрія Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Бороніна Юрія 
Юрійовича, 14.10.1980 року народження, який зареєстрований 
за адресою: Запорізька область, смт Новомиколаївка, вул. Про-
летарська, буд. 7, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 09 жовтня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, у залі судового 
засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом № 219/10416/17 ПАТ 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Галась Ана-
толія Михайловича про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

Відповідач по справі Галась Анатолій Михайлович, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. 
Єнакієве, м. Вуглегірськ, вул. Дружби, буд. 9, кв. 22 ви-
кликається  у судове засідання, яке відбудеться 09 жов-
тня 2017 року о 08 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
ча він повинен повідомити суд про причину неявки, інак-
ше справа буде розглянута  у його  відсутність.

Суддя Любчик О. В.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Левицької 
Яни Ігорівни до Левицького Артема Сергійовича про на-
дання дозволу на виїзд дітей з тимчасово неконтрольо-
ваної території України та в’їзд на неї без згоди батька.

Відповідач по справі № 219/1935/17 Левицький Ар-
тем Сергійович, 02 квітня 1987 року народження, за-
реєстрований за адресою, вказаною в позовній заяві:  
м. Донецьк, Ворошиловський р-н, вул. Челюскінців, буд. 
153/А, кв. 24, викликається на 09 жовтня 2017 року на 
11 годину 00 хвилин до суду  для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає кримінальне прова-
дження (справа № 227/1066/17) за обвинуваченням 
Генерозової Олександри Іванівни, 10 вересня 1957 
року народження, у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Обвинувачена Генерозова Олександра Іванів-
на, 10 вересня 1957 року народження, що мешкає 
за останньою відомою адресою: Донецька область,  
м. Харцизьк, вул. Суворова, буд. 44, кв. 4, виклика-
ється 09 жовтня 2017 року на 11 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 12, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по кри-
мінальному провадженню. Головуючий суддя Приту-
ляк С. А., судді Тітова Т. А., Тимофєєва Г. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області знаходиться кримінальне провадження № 310/108/17 
стосовно Кичигіна Олексія Миколайовича, 19.04.1977 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайович за-
реєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Ялтинська, буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в м. Ро-
веньки, Антрацитівського району, Луганської області.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кичигіна 
Олексія Миколайовича у судове засідання, яке відбудеть-
ся 09 жовтня 2017 року на 10.30 годину в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Скрипника С. М.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 03.05.2017 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016130000000169 відносно Басової Єсенії Сер-
гіївни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Басова 
Єсенія Сергіївна у підготовче судове засідання, яке 
призначене на 16 годину 30 хвилин 09 жовтня 2017 
року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

З дня опублікування оголошення обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/1215/17 за позовом Старобільської місцевої 
прокуратури Луганської області в інтересах держави 
в особі органу, уповноваженого здійснювати функ-
ції держави у відповідних правовідносинах: Головно-
го управління Держгеокадастру у Луганській області 
до Пугача Григорія Івановича про припинення права 
користування земельною ділянкою.

Судове засідання відбудеться 09.10.2017 року о 
10.00 год. (резервна дата на 12.10.2017 року о 10.00 
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Пугач Григорій Івано-
вич, останнє місце реєстрації: с. Стативчине, Білоку-
ракинського району, Луганської області.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 квітня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016080000000002 відносно Гаврилішина Олек-
сія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

До суду як обвинувачений викликається Гаври-
лішин Олексій Володимирович у судове засідання, 
яке відкладено на 09 жовтня 2017 року о 09 годині 
30 хвилин та відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження по кримінальному провадженню за обви-
нуваченням Ростовського Едуарда Станіславовича, 
13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ростовському Е.С. необхідно 
з’явитись до зали судового засідання № 9 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ 
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 22, на 15.00 
год. 09.10.2017 р.

Суддя І. В. Корнєєва

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу № 2/219/3503/2017 за позовом Годлова Вла-
дислава Вадимовича до Годлової Надії  Олегівни про позбав-
лення права користування житлом.

Відповідачка у справі Годлова Надія Олегівна, останнє 
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайков-
ського, 1а, корп. 8, кв. 3, викликається на 09.10.2017 року на 
16.00 годину до суду, каб. № 309 для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом 
Чекмарьової Валентини Василівни до Ківенко Сергія Ві-
кторовича про стягнення аліментів. Відповідач у справі 
Ківенко Сергій Вікторович, 03.08.1967 р.н., місце прожи-
вання/перебування якого невідоме, викликається до су-
ду на 09 жовтня 2017 року о 09 годині 00 хвилин, каб.  
№ 14, 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 за його відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні 
справи за позовом Патрикеєвої Тетяни Григорівни до Патрикеєва 
Ігоря Олексійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі № 219/7029/17 Патрикеєв Ігор Олексійо-
вич, 25 квітня 1962 року народження, зареєстрований за адре-
сою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, Бахмутський 
р-н, с. Володимирівка, вул. Гагаріна, 83а/2, викликається на 09 
жовтня 2017 року на 09 годину 30 хвилин до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, 
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у йога відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Тихоненка Миколу Миколайовича, 
останнє місце реєстрації: вул. Зарічна, 33, м. Вінни-
ця, в судове засідання, яке відбудеться 02.11.2017 
року на 10 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній справі  
№ 127/6746/17 за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Дельта Банк» до Тихоненка Миколи Ми-
колайовича про стягнення заборгованості.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випад-

ку неявки в судове засідання, справу буде розгляну-
то за відсутності відповідача.

19 червня 2017 року колегією суддів Добропільського міськ-
районного суду Донецької області в складі головуючого судді 
Мацишин Л. С., суддів Тітової Т. А., Тимофєєвої Г. Л., постанов-
лено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження 
у кримінальному провадженні № 22016050000000003 від 06 січ-
ня 2016 року відносно Киріяка Івана Миколайовича, обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, 10 вересня 1974 
р.н., останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Ма-
кіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 09 жовтня 
2017 року о 13 год. 00 хв. до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 2, для участі у розгляді кримінального про-
вадження. Головуючий суддя Мацишин Л. С., судді Тітова Т. А.,  
Тимофєєва Г. Л.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні 
справи за позовом Таран Наталі Юріївни до Кулікова Олександра 
Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі № 219/7710/17 Куліков Олександр Олек-
сандрович, 17.02.1974 року народження, зареєстрований за 
адресою, вказаною в позовній заяві: 84551, Донецька область,  
м. Часів Яр, вул. Миколаївська (Щорса), буд. 57а, викликається 
на 09 жовтня 2017 року на 09 годину 30 хвилин до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, 
він повинен повідомити суд про причині неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне провадження  
№ 12014051060000214 від 10.09.2014 року (єд. унік. № 243/726/16-к 
провадження № 1-кп/243/699/2017) за обвинуваченням Смирнова 
Андрія Васильовича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України

Обвинувачений Смирнов Андрій Васильович, 27.06.1977 р.н., 
уродженець м. Луганська, який зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, буд. 1, кв. 33, виклика-
ється в судові засідання по справі, призначені на 09.10.2017 ро-
ку о 08.45 год., 18.10.2017 року о 08.45 год., 17.11.2017 року об 
11.00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити су-
ду про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.

Суддя І. М. Мінаєв
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної діяльності.
Даною частиною проекту передбачається  Реконструкція автозаправної станції 

WOG під багатопаливну автозаправну станцію з встановленням додаткового техно-
логічного обладнання - газозаправного пункту (АГЗП) на вул. Крайня, 1, у Деснян-
ському районі м. Київ  з відпуску зріджених газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього середовища,
підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуа-

цій та перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середови-
ща. Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при 
експлуатації технологічного обладнання АГЗП, при наливанні в резервуари, зберіган-
ні та заправці в автомобілі. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди шкідливих речовин:
пропан-0,0382 г/сек., 0,3672 т/рік; 
бутан-0,1232 г/сек., 0,6498 т/рік. 

Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються наступні заходи: установка 
газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на автоцистерні зрідже-
ного газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, який в свою чергу автома-
тично відключає потік газу із АЦЗГ при розриві гумотканинного рукава; для автома-
тичного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній магістралі станції на тру-
бопроводі парової фази встановлюється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад у фонові концентрації не 

перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти –  не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив, розвиток сучасної інфраструкту-

ри, створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає;
-  водне середовище – впливає в межах нормативів.

3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень.
ГІП забезпечує будівництво у відповідності з погодженою проектно-кошторисною 

документацією, яка розроблена з урахуванням всіх діючих норм і правил по охоро-
ні навколишнього середовища. Замовник разом з підрядною організацією забезпе-
чує будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує без-
аварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням 
техніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколишнього середовища, за що 
несе відповідальність у встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про еко-

логічні наслідки. 

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Баранова Воло-
димира Олександровича про те, що 22 листопада 2017 року о 10 год. 
30 хв. за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 57, 
відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Годові-
кової Ірини Євгенівни до Баранова Володимира Олександровича як 
відповідача про визнання недійсним правочину та зобов’язання вчи-
нити дії.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідан-
ня без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неяв-
ки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Кулік Людмила Олексіївна викликається у судове засідання 

як відповідачка по цивільній справі за позовом Зубарєвої Олени 

Іванівни до Кулік Людмили Олексіївни про встановлення поряд-

ку користування земельною ділянкою та усунення перешкод, яке 

відбудеться в приміщенні Червонозаводського районного суду 

м. Харкова (м. Харків, м-н Героїв Небесної Сотні, 36, під’їзд № 3, 

каб. 39) під головуванням судді Теслікової І. І. о 09 годині 40 хви-

лин 27 жовтня 2017 року.

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області 
знаходиться цивільна справа № 274/705/17 за позовом Дунської Маріни Вікто-
рівни до Дунського Олександра Васильовича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог на предмет спору - Служба у справах дітей виконавчого комі-
тету Бердичівської міської ради Житомирської області, про позбавлення бать-
ківських прав.

Суд повідомляє як відповідача Дунського Олександра Васильовича, останнє 
відоме місце проживання/реєстрації якого: Житомирська область, м. Бердичів, 
вул. Нізгурецька, 119, кв. 51, що 09.11.2017 року о 15 годині 30 хвилин в Бер-
дичівському міськрайонному суді Житомирської області відбудеться судове за-
сідання, на яке Дунський О. В. повинен з’явитися в якості відповідача. В іншому 
випадку справа буде розглянута за його відсутності згідно закону.

Суддя О. В. Замега

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований в м. Ми-
колаєві по вул. Самойловича, 20-А, викликає в судове засідання як від-
повідача Веремеєнка Сергія Миколайовича, 16.06.1977 р.н., по цивільній 
справі № 488/1751/17 провадження № 2/488/1267/2017 р. за позовною за-
явою Тіпенко О. О. до Веремеєнка С.М. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 16.11.2017 р. о 09 годині 40 хвилин у за-
лі судових засідань № 3.

Останнє місце проживання відповідача Веремеєнка Сергія Миколайо-
вича невідомо.

Ваша явка є обов’язковою! У разі неявки справа буде розглянута без 
вашої участі.

Суддя Л. І. Селіщева

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинувачену Геліконову Зою Вікторівну, 20.06.1962 
року народження, уродженку м. Черкаси, росіянку, громадянку 
України, зареєстрованої за адресою: м. Черкаси, вул. Боженка, 
5, кв. 29.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2017 року о 14 год. 
30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 
316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Коломийським міськрайонним судом призначена до розгляду 
цивільна справа за позовом Гонташа Романа Васильовича до Ро-
діної Ніни Львівни про виключення запису про батька з актового 
запису про народження дитини.

В судове засідання по даній справі викликається відповіда-
чка Родіна Ніна Львівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Ко-
ломия, вул. Палія, 26а/92, Івано-Франківської області на 09 год. 
15 хв. 11 жовтня 2017 року в приміщення суду в м. Коломия по 
вул. Грушевського, 29. Суд пропонує відповідачці подати дока-
зи по даній справі, у разі відсутності справа буде заслухана без 
її участі.

Суддя Веселов В. М.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 23 
жовтня 2017 року о 10 годині 00 хвилин буде розглядатись спра-
ва № 310/3852/17 за позовом Смокової Алли Григорівни до Смо-
кова Олега Вікторовича, Смокової Тетяни Вікторівни про визна-
ння осіб такими, що втратили право користування житловим 
приміщенням.

Суд викликає як відповідачів Смокова Олега Вікторовича, 
Смокову Тетяну Вікторівну.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі їх неявки справа 
буде розглянута за їх відсутності.

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, 
що Петрушенко Олександр Миколайович, 03.09.1972 року наро-
дження, викликається в судове засідання як відповідач по ци-
вільній справі № 474/576/17, провадження № 2/474/214/17 за по-
зовом Семіги Олени Василівни до Петрушенка Олександра Ми-
колайовича про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.30 год. 10.10.2017 
року за адресою: вул. Незалежності, 103, смт Врадіївка Микола-
ївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016221320000106 (номер справи 
№ 1-кп/243/241/2017) за обвинуваченням Бірюкова 
Сергія Леонідовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р. В. викликає обвинуваче-
ного Бірюкова Сергія Леонідовича, який зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 09 жовтня 
2017 року об 11 годині 30 хвилин у залі судового за-
сідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті повідомляє Рукавишникова Руслана Вікторовича 
(Луганська область, м. Перевальськ, вул. Ужгород-
ська, буд. 22) про ухвалення заочного рішення від 22 
вересня 2017 року по справі № 428/8369/17 за по-
зовом Рукавишникової Олени Олександрівни до Ру-
кавишникова Руслана Вікторовича про розірвання 
шлюбу.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Баришівський районний суд Київської області по-
відомляє як відповідачів: Козел Андрія Андрійовича, 
який проживає за адресою: вул. Привокзальна, 5, кв. 11,  
м. Бориспіль, Київська область, та Петращука Михайла 
Івановича, який проживає за адресою: вул. Шевкуненка, 
3, кв. 119, м. Київ, що судовий розгляд цивільної справи 
за позовом Пінчук Людмили Анатоліївни до Козла Андрія 
Андрійовича, Петращука Михайла Івановича про усунен-
ня перешкод у користуванні спадковим майном призна-
чено до судового розгляду на 14 годину 00 хвилин 20 
жовтня 2017 року. Ваша явка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде проведено за ва-
шою відсутністю.

Суддя В. М. Єременко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідачку Лоова Тамару Азретівну за позовом На-
горного Марата Миколайовича, Коверко Юлії Мико-
лаївни до Лоов Азрета Давлетовича, Лоова Любо-
ві Костянтинівни, Лоова Тамари Азретівни про ви-
знання осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням. Судове засідання відбу-
деться 11.10.2017 р. о 12 год. 45 хв. у приміщенні 
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Лоова Тамари Аз-
ретівни судове засідання буде проведене у її відсут-
ність.

Суддя С. С. Аліна

Викликається до Енергодарського міського суду Запо-
різької області Сергевін Олександр Васильович, 20.12.1980 
року народження, останнє відоме місце проживання: пр-т 
Енергетиків, буд. 11, кв. 118, м. Енергодар, Запорізька об-
ласть, як відповідач по цивільній справі № 316/1242/17 за по-
зовом Ляшко Наталі Олександрівни до Сергевіна Олександра 
Васильовича про розірвання шлюбу. Слухання справи відбу-
деться 09.10.2017 року о 08.10 годині у приміщенні Енер-
годарського міського суду Запорізької області, який розта-
шований за адресою: пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енер-
годар, Запорізька область. У разі неявки відповідача в судо-
ве засідання, це оголошення вважається належним повідо-
мленням, справу буде розглянуто в порядку заочного про-
вадження.

Суддя Н. О. Вільямовська

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська 
викликає Будагова Раміда Ідаятовича як відповіда-
ча по цивільній справі № 208/3870/17-ц, провадження  
№ 2/208/1621/17 за позовом Будагової Людмили Ва-
силівни до Будагова Раміда Ідаятовича «Про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, та зняття з реєстраційного об-
ліку», у судове засідання, яке відбудеться 17 жовтня 
2017 року о 09.10 год. за адресою: вул. І. Ясюковича, 5,  
м. Кам’янське, Заводський районний суд, кабінет № 12.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу 
буде розглянуто в заочному порядку.

Суддя Похваліта С. М.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Шумського Олексія 
Леонідовича, 17.01.1987 року народження, останнє 
відоме місце реєстрації: Дніпропетровська область,  
м. Кам’янське, вул. Бурхана, 3, кв. 4, по цивільній 
справі за  позовом Шумської Ірини Сергіївни до Шум-
ського Олексія Леонідовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 10.10.2017 року о 
08.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Жме-
ринка, вул. Образцова, 6.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
у його відсутність.

Суддя Сенько Л. Ю.

Голосіївський районний суд міста Києва ви-
кликає обвинуваченого Акімова Сергія Івановича, 
17.06.1953 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Першотравнева, 15, смт Роздоль-
не, АР Крим) за вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться о 12 годи-
ні 00 хвилин 13 жовтня 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу Украї-
ни, Авангардівська селищна рада Овідіопольсько-
го району Одеської області повідомляє: 21.08.2017 
року внесено до «Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна».

Номер запису про взяття на облік: 11246
Об’єкт нерухомого майна: продовольчий ларьок, 

загальною площею – 123 кв.м.
Адреса: Одеська область, Овідіопольський район, 

смт Авангард, вулиця Теплична, будинок 1.
Не встановлені власники даного об’єкта нерухо-

мого майна до 21.08.2018 року можуть звернутися 
до Авангардівської селищної ради Овідіопольсько-
го району Одеської області для пред’явлення права 
власності на об’єкт.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Зиму Петра Анатолійовича, 18.01.1970 року 
народження (останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Шапошникова, 1, кв. 25) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 13 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5,  
каб. 29).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом ТОВ «ВІНІНТЕРТРЕЙД» до 
Данілицького Анатолія Антоновича про стягнення ко-
штів за договором банківського рахунку.

Відповідач у справі Данілицький А. А., який заре-
єстрований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Воздви-
женська, 56, викликається до суду на 22 листопада 
2017 року о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Во-
лоська, 6/14-Б, каб. 7, для участі у розгляді справи по 
суті.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду 
відповідач вважається повідомленим про день, час та 
місце розгляду справи, і в разі неявки до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя Супрун Г. Б.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Горбань Валентину Василівну, 18.06.1959 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Саки, вул. Набережна, 5, кв. 74) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове за-
сідання, яке відбудеться 17 жовтня 2017 року о 17 год. 
50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під головуван-
ням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5 каб. 
29).

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нувачену Басову Олену Андріївну, 02.05.1972 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: м. Севасто-
поль, вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 13 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5,  
каб. 29).

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик до суду по кримінальному 
провадженню

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходяться кримінальні провадження  
№ 42016221320000110 (номер справи № 1-кп/243/239/2017) 
за обвинуваченням Толстих Артема Євгенійовича за підо-
зрою у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, № 42016221320000102 (но-
мер справи № 1-кп/243/240/2017) за обвинуваченням Ярем-
ка Сергія Володимировича за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Гусинський М. О. викликає:

Обвинуваченого Толстих Артема Євгенійовича, 
18.04.1985 р.н., який зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свобо-
ди, буд. 13, кв. 3, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 09 жовтня 2017 року о 13 годині 00 хвилин.

Обвинуваченого Яремка Сергія Володимировича, 
12.09.1980 р.н., який зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Мара-
пульця, буд. 54, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 09 жовтня 2017 року о 13 годині 40 хвилин

за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2, зала судового засідання № 12.

Якщо обвинувачені, до яких не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибудуть за 
викликом у судове засідання, суд відкладає судовий роз-
гляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів 
до забезпечення їх прибуття до суду. Суд також має пра-
во постановити ухвалу про привід обвинувачених та/або 
ухвалу про накладення на них грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя М. О. Гусинський
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оголошення

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів 

щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
Внести наступні зміни до Правил (договірних умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «Укр

Сиббанк» з клієнтами  (надалі – Правила), а саме:
I. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕКВАЙРИНГУ АТ «УКРСИБ-

БАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №30 (5030) від 17.02.2011 р. з усіма наступними змінами та 
доповненнями:

1. Абз. 3 пункту 3.4.1 Правил викласти в наступній редакції: 
« завірену обслуговуючим банком картку із зразками підписів осіб, уповноважених підписувати банків

ські документи;». 
ІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ 

СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядо
вий кур’єр» №59 від 01.04.2011р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 2.3.8 Правил викласти в наступній редакції: 
«2.3.8. Інформація про Співробітників, щодо яких Клієнт надає клопотання про зміну рівня/зміну Тариф

ного плану, повинна бути надана на паперовому носії, завіреному підписами уповноважених осіб Клієнта 
або за допомогою системи «StarAccess» підписана електронноцифровим підписом уповноваженої особи 
Клієнта визначеному за формою відповідно до п.6.8. цих Правил». 

2. Пункт 2.4.4 Правил викласти в наступній редакції: 
«2.4.4. В порядку, передбаченому Договором «StarAccess», укладеним між Сторонами, надавати (за до

помогою системи «StarAccess») до Банку інформацію згідно пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил в 
електронному вигляді в установленому Банком форматі, у відповідності до Договору «StarAccess» підтвер
джену електронноцифровим підписом уповноважених осіб Клієнта. У випадках, коли надання інформації 
за допомогою системи «StarAccess» неможливе, або Клієнт не користується системою «StarAccess», нада
вати інформацію згідно пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил в електронному вигляді та на паперовому 
носії, завіреному підписами уповноважених осіб Клієнта. В окремих випадках за відсутності технічної мож
ливості, інформація в електронному вигляді згідно пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил може не нада
ватись, за умови, що така інформація була надана на паперовому носії, завіреному підписами уповноваже
них осіб Клієнта».

3. Пункт 2.4.7 Правил викласти в наступній редакції: 
«2.4.7. До моменту здійснення перерахування грошових коштів надати до Банку, як в електронному, так 

і в паперовому вигляді відомість розподілу заробітної плати, яка завірена підписами уповноважених осіб 
Клієнта, у випадках, коли надання інформації здійснюється без використання системи «StarAccess». Фор
ма паперової та електронної відомості розподілу заробітної плати, що надається Клієнтом, повинна відпо
відати встановленому Банком формату, наведеному в Розділі 6 цих Правил. Сторони домовились, що від
повідальність за ідентичність інформації в електронній відомості та відомості на паперовому носії для роз
поділу заробітної плати несе Клієнт. У разі використання Клієнтом системи «StarAccess» відомість на па
перовому носії не передається, відомість в електронному форматі передається відповідно до умов Дого
вору «StarAccess».

4. Пункт 5.8 Правил викласти в наступній редакції: 
«5.8. Сторони, керуючись відповідними принципами свободи договору, домовились, що після укладення 

Договору /Додаткової угоди до Договору, кожна із Сторін зобов`язується завізувати кожну сторінку арку
шу, на якій викладено умови Договору/Додаткової угоди до Договору, шляхом підписання кожної сторінки 
уповноваженим представником відповідної Сторони. При цьому, допускається здійснення такого візування 
Стороною лише на аркушах екземпляру Договору /Додаткової угоди до Договору, який передається іншій 
Стороні, а також допускається не візування аркушу, на якому вже є підпис Сторони. Візуванню також підля
гають усі додатки до Договору, якщо інше не встановлено Договором. Сторони домовились, що ці Правила 
не підлягають візуванню та підписанню Сторонами».

5. Пункт 6.5 Правил викласти в наступній редакції:  
«6.5. Формат надання інформації про Співробітників

№ п/п

ПІБ фізичної особи

Ідентифіка
ційний номер 
платника по
датків фізич

ної особи

Дата на
роджен

ня (формат 
ДДММРРРР)

Ознака ре
зидентнос

ті (резидент/ 
нерезидент)

Дані документа, що ідентифікує 
фізичну особу

Код тарифного па
кету (01* – Start, 02* 

– All Inclusive, 03* 
– All Inclusive Ultra, 

04* – All Inclusive De 
Luxe, 05**  Елек
тронний студент

ський квиток, 06*** 
 Електронний сту
дентський квиток, 

08**** All Inclusive, 
09**** – All Inclusive 

Ultra, 10**** – All 
Inclusive De Luxe )

П
різвищ

е (кирилиця)

Ім
’я (кирилиця)

П
о батькові (кирилиця)

Серія докум
ента (заповню


ється за наявності, тільки ки

рилицею
)

Н
ом

ер докум
ента

О
рган, щ

о видав (заповню


ється тільки кирилицею
)

Д
ата видачі

Д
ійсний до

40 
сим
волів

40 
сим
волів

40 
сим
волів

10 символів дата 15 символів
10 

симво
лів

10 
сим
волів

40 
сим
волів

дата дата 2 символи

            

*   зі щорічною оплатою Клієнтом комісії за розрахунковокасове обслуговування.
**  випуск відбувається за рахунок Клієнта.
***  випуск відбувається за рахунок  студента.
****  зі щомісячною оплатою Співробітником комісії за розрахунковокасове обслуговування».

VІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ТА ЕМІ-
СІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК КЛІЄНТАМ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Урядовий 
кур’єр» №133 від 27.07.2012 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Термін «Уповноважена особа» Розділу «Терміни, що використовуються в Правилах» викласти в на
ступній редакції: 

«Уповноважена особа» – уповноважена особа Клієнта, яка відповідно до законодавства та Договору має 
право розпоряджатися коштами на Рахунку та зазначена в картці зі зразками підписів Клієнта, якщо така 
картка була оформлена. Якщо інше не зазначено Правилами, під терміном «Уповноважена особа» за Пра
вилами слід розуміти всіх осіб, що включені в картку зі зразками підписів Клієнта;».

2. Пункт 1.5.4 Правил викласти в наступній редакції: 
«1.5.4. Банк емітує Картки протягом 10 робочих днів після:
1.5.4.1. подання Клієнтом до Банку заяви за формою, наведеною в Правилах, на паперовому та електро

нному носії; або
1.5.4.2. оформлення заяви за формою, встановленою Банком, у відділенні Банку.
Зазначена заява повинна бути підписана Уповноваженою особою Клієнта.
При цьому емісія Карток можлива тільки після взяття рахунку на облік в органах державної податкової 

служби згідно з чинним законодавством України».
3. Пункт 2.2.6 Правил викласти в наступній редакції: 
«2.2.6. Надавати виписку з Рахунку (у паперовій формі) Клієнту за першою його вимогою. Виписка мо

же бути надана Уповноваженій особі (будьякій, що зазначена у картці зі зразками підписів Клієнта), іншій 
особі на підставі відповідної довіреності, оформленої згідно з вимогами законодавства, або Довіреній осо
бі Клієнта».

4. Пункт 2.2.10 Правил викласти в наступній редакції: 
«2.2.10. За вимогою Клієнта блокувати в системі “StarAccess” діючий активний Відкритий ключ Клієнта 

та зареєструвати новий Відкритий ключ Клієнта після надання до Банку 2 (двох) примірників роздруковано
го Сертифіката нового Відкритого ключа Клієнта, що засвідчені печаткою (за необхідності) та підписом Клі
єнта або його уповноваженої особи».

5. У підпункті 2.3.11.1 та 2.3.11.2 після слів «паспортні дані» видалити «(номер, серія)».
6. Абзац 4 підпункту 2.4.22.3 Правил викласти в наступній редакції:
«Документи, що надаються повинні бути належним чином завірені підписами відповідальних осіб Клі

єнта».
7. Пункт 7.1.3 Правил викласти в наступній редакції: 
«7.1.3. Для підключення та використання Системи “StarAccess” Клієнт має здійснити первинну реєстра

цію  в Системі “StarAccess” згідно з Інструкціями та подати до Банку 2 (два) примірники роздрукованого 
Сертифіката Відкритого ключа для кожного Таємного ключа Клієнта, засвідчені печаткою (за необхіднос
ті) та підписом уповноваженої особи Клієнта, якщо інший порядок не передбачено Інструкціями та за умо
ви, що такий порядок не суперечить законодавству. В дату підключення Клієнта до Системи “StarAccess” та 
першої активації Відкритого ключа Клієнта Банк робить відповідну відмітку у Сертифікаті Відкритого клю
ча. З дати, зазначеної Банком у першому Сертифікаті Відкритого ключа, Договір набирає чинності в частині 
умов обслуговування Системою “StarAccess” та в частині роботи з електронними документами».

8. Пункт 7.1.4 Правил викласти в наступній редакції: 

«7.1.4. Здійсненням дій, що зазначені у п. 7.1.3. цих Правил, Клієнт підтверджує:
— що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і засвідчених відбитком печатки (за необхіднос

ті) та підписом уповноваженої особи Клієнта в Сертифікатах Відкритих ключів Клієнта, належить Клієнту, та
— що до початку роботи в системі «StarAccess» він особисто ознайомився з Інструкціями і зобов’язується 

їх виконувати».
9. Пункт 7.1.12 Правил викласти в наступній редакції: 
«7.1.12. Сторони домовились, що електронний документ (в тому числі розрахунковий), який передаєть

ся системою «StarAccess», підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, підтверджений/захищений іншими 
Додатковими засобами захисту, якщо такі використовуються згідно з Договором, та наданий Клієнтом Бан
ку на підставі Договору, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії (в тому числі й роз
рахунковому), підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріпленому печаткою Клієнта, як
що використання Клієнтом печатки передбачено законодавством. Електронні документи без ЕЦП Клієнта не 
мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються».

10. Пункт 9.1.5 Правил викласти в наступній редакції: 
«9.1.5. За ініціативою Клієнта строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися. До

кументи Клієнта, на підставі яких переглянуто строк здавання готівкової виручки (готівки), додаються до 
Договору. Документи повинні бути затверджені (підписані) уповноваженими особами Клієнта. Клієнт не
се відповідальність за достовірність документів, наданих до Банку, та інформації, що зазначена у цих до
кументах». 

11. Абзац 9 Пункт 12.4 Правил викласти в наступній редакції: 
« підпис Клієнта або його уповноваженої особи;».
12. Пункт 8.3.3 Правил викласти в наступній редакції: 
«8.3.3. При отриманні готівки Держателем Картки у пункті видачі готівки (відділенні Банку) за допомогою 

Картки для здійснення авторизації необхідна наявність документа, що засвідчує та відповідно до законодав
ства України може бути використаний на території України для укладення правочинів».

13. У додатку 1 слова «номер та серія паспорта» замінити на «паспортні дані», а реквізит «м.п.» видалити.
VІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, 
ПРЕДСТАВНИЦТВ — КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК, опублікованих в газеті «Голос України» №99 (4849) від 
02.06.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Абзац 7 Пункту 2.5 Правил викласти в наступній редакції: 
«Банк щоденно формує виписку з Рахунку(ів) за умови наявності руху грошових коштів за Рахунком 

(ами). Виписка (у паперовій формі) надається Клієнту за першою його вимогою, але не раніше наступно
го робочого дня за днем проведення операцій за Рахунком(ами). Виписка може бути надана особам, за
значеним у картці зі зразками підписів Клієнта, або довіреній особі Клієнта на підставі довіреності, оформ
леної згідно вимог законодавства». 

2. Пункт 4.2.11 Правил викласти в наступній редакції: 
«4.2.11. За вимогою Клієнта блокувати в системі «StarAccess» діючий активний відкритий ключ Клієнта 

та зареєструвати новий відкритий ключ Клієнта після надання до Банку 2 (двох) примірників роздруковано
го Сертифіката нового відкритого ключа Клієнта, що засвідчені печаткою Клієнта (за необхідності) та його 
підписом або його уповноваженої особи». 

3.  Абзац 5 підпункту 4.4.19.3 Правил викласти в наступній редакції: 
«Документи, що надаються повинні бути належним чином завірені підписами Клієнта або його уповно

важеної особи».
4. Пункт 5.2.2 Правил викласти в наступній редакції: 
«5.2.2. Встановлення ліміту каси проводиться Клієнтом самостійно, відповідно до вимог законодавства. 

До розрахунку приймається строк здавання Клієнтом готівкової виручки до Банку, зазначений в п.5.2.1. 
Правил. 

У разі, якщо Клієнт в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то він може в ці дні не здавати в уста
новлені строки готівку до Банку.

У разі, якщо Клієнт працює у вихідні та святкові дні і не має змоги, через відсутність відповідної домовле
ності з Банком на інкасацію, здати одержану ним за ці дні готівку, то вона має здаватися Клієнтом до Банку 
протягом операційного часу наступного робочого дня Банку та Клієнта. 

За ініціативою Клієнта строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися. Документи 
Клієнта, на підставі яких переглянуто строк здавання готівкової виручки (готівки) додаються до Договору. 
Документи повинні бути затверджені (підписані) Клієнтом або уповноваженою ним особою

Клієнт несе відповідальність за достовірність документів, наданих до Банку, та відповідних показників, 
що зазначені у цих документах. У разі необхідності внесення змін до Договору – складається Додаткова уго
да до Договору». 

5. Пункт 6.3  Правил викласти в наступній редакції: 
«6.3. Для підключення та використання Системи «StarAccess» Клієнт має здійснити первинну реєстрацію  

в Системі «StarAccess» згідно з Інструкціями та подати до Банку 2 (два) примірники роздрукованого Серти
фіката Відкритого ключа для кожного Таємного ключа Клієнта, засвідчені печаткою (за необхідності) та під
писом уповноваженої особи Клієнта, якщо інший порядок не передбачено Інструкціями та за умови, що та
кий порядок не суперечить законодавству. В дату підключення Клієнта до Системи «StarAccess» та першої 
активації Відкритого ключа Клієнта Банк робить відповідну відмітку у Сертифікаті Відкритого ключа. З дати, 
зазначеної Банком у першому Сертифікаті Відкритого ключа, Договір набирає чинності в частині умов об
слуговування Системою «StarAccess» та в частині роботи з електронними документами». 

6. Пункт 6.4 Правил викласти в наступній редакції: 
«6.4. Здійсненням дій, що зазначені у п. 6.3. цих Правил, Клієнт підтверджує:
 що Відкритий ключ Клієнта, вказаний у наданих Банку і належним чином оформлених Сертифікатах 

відкритих ключів Клієнта, належить Клієнту, та
 що до початку роботи в Системі «StarAccess» він особисто ознайомився з Інструкціями і зобов’язується 

їх виконувати».
7. Пункт 6.12 Правил викласти в наступній редакції: 
«6.12. Сторони домовились, що електронний документ (в тому числі розрахунковий), який передається 

системою «StarAccess» та підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, підтверджений/захищений іншими 
Додатковими засобами захисту, якщо такі використовуються згідно з Договором, та наданий Клієнтом Бан
ку на підставі Договору, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії (в тому числі й роз
рахунковому), підписаному власноручним підписом зазначених осіб Клієнта та скріпленому його печаткою, 
якщо використання Клієнтом печатки передбачено законодавством. Електронні документи без ЕЦП Клієнта 
не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються».

VІІ. ДО ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА АТ «УКРСИББАНК» З ТОРГОВИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ  ЩОДО ПРОДАЖУ СПОЖИВАЧАМ ПРОДУКЦІЇ  В МАГАЗИНАХ ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З 
ОПЛАТОЮ ПРОДУКЦІЇ ЗА РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ, ЩО ВИДАВАТИМУТЬСЯ АТ «УКРСИББАНК»,  опу
блікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р. з усіма наступними змінами та доповнення
ми:

1. Пункти 2.2.3 Правил викласти в наступній редакції: 
«2.2.3. Торгова організація проставляє на Письмовому підтвердженні відмітку, засвідчену підписом упо

вноваженої особи Торгової організації,  про зобов’язання Торгової організації доставити товар/надати по
слугу відповідно до договору про надання послуги Споживачеві протягом cтроку, зазначеного в Договорі 
про співробітництво, що відліковується від  дати надходження кредитних коштів на Рахунок Торгової орга
нізації. Та направляє сканкопію Письмового підтвердження з такою відміткою на Адресу електронної по
шти Банку. Проставленням відмітки на Письмовому підтвердженні Торгова організація гарантує резерву
вання товару та його доставку/надання послуги Споживачу з дати фінансування Продукції Банком».  

2. У додатку 1 до Правил реквізит «паспорт серія ______ № ____________виданий _________________
__________________ дата видачі ___________________» замінити на «Документ, що посвідчує особу: ___
________________________________»,  реквізит «ІПН» замінити на «Реєстраційний номер облікової карт
ки платника податків або паспортні дані  ___________________________», а реквізит «печатка» видалити

3. У додатку 1 до Правил реквізит «паспорт серія ______ № ____________виданий _________________
__________________ дата видачі ___________________» замінити на «Документ, що посвідчує особу: ___
________________________________»,  реквізит «ІПН» замінити на «Реєстраційний номер облікової карт
ки платника податків або паспортні дані  ___________________________», а реквізит «м.п.» Торгової ор
ганізації видалити

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  а 
саме  05.10.2017 року.

Датою початку дії змін до Правил 05.10.2017 року.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту       С. М. Панов

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +10  +15 Черкаська +7  +12  +11  +16
Житомирська +7  +12 +10  +15 Кіровоградська +8  +13  +14  +19
Чернігівська +7  +12 +10  +15 Полтавська +7  +12  +11  +16
Сумська +6  +11 +10  +15 Дніпропетровська +8  +13  +16  +21
Закарпатська +6  +11 +11  +16 Одеська  +10  +15  +19  +24
Рівненська +5  +10 +9  +14 Миколаївська  +8  +13  +17  +22
Львівська +5  +10 +9  +14 Херсонська  +9  +14  +18  +23
Івано-Франківська +6  +11 +10  +15 Запорізька  +7  +12  +17  +22
Волинська +5  +10 +9  +14 Харківська  +6  +11  +14  +19
Хмельницька +6  +11 +10  +15 Донецька  +7  +12  +16  +21
Чернівецька +6  +11 +10  +15 Луганська  +6  +11  +16  +21
Тернопільська +5  +10 +9  +14 Крим  +9  +14  +18  +23
Вінницька +7  +12 +11  +16 Київ +9  +11 +12  +14

Укргiдрометцентр

Історія родоводу 
невмируща

Анатолій ДЕНИСЕНКО, 
кандидат історичних наук, 

для «Урядового кур’єра» 

РЕЦЕНЗІЯ. Усвідомлення цього приходить після  озна-
йомлення з виданням Юрія Коржова «Ташань. Історія та 
родовідна книга села Переяславського краю», що вийшла 
цього року в серії «Краєзнавча бібліотека Переяславщи-
ни». Його рекомендовано до друку рішенням вченої ра-
ди Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди, що визначає ви-
сокий науковий рівень. Серед значної кількості краєзнав-
чих досліджень про Переяславщину це виокремлюється 
комплексним використанням у ньому величезної, раніше 
не знаної джерельної бази, яка дала авторові змогу  ство-
рити  книжку цікавою не лише краєзнавцям і широкому чи-
тацькому загалові, а й науковцям, історикам, археологам, 
викладачам вишів.

Село Ташань одне з 27 тисяч поселень, що має тисячо-
літню історію, пов’язану з героїчними і трагічними подіями 
в літописі нашої країни. 

У зверненні до читачів Юрій Коржов зазначає: «На-
ші батьки, діди, прадіди, прапрадіди… Що ми знаємо про 
них? У кращому разі можемо згадати імена двох-трьох по-
колінь, а далі? Однак те, що зберегла для нас історія, дає 
змогу вивчити родоводи до десятого коліна, а то й глибше. 
Треба тільки захотіти займатися вивченням свого родово-
ду — історії окремого роду, окремої родини. Нам є ким пи-
шатися, є про кого пам’ятати».

Поставивши таку мету, Юрій Коржов розшукав в архі-
вах України матеріали про історію Ташані та її жителів, 
крок за кроком відкрив загадкову та прекрасну минувши-
ну давньоруського поселення, часів Хмельниччини, пері-
оду XVIII—XIX сторіч. Відобразив і події ХХ століття: за-
гибель у світових війнах сотень ташанців, розкуркулення, 
колективізація, Голодомор 1932—1933 років, перетворен-
ня вільних селян на рабів, що не мали навіть паспортів 
країни, в якій жили під гаслом будівництва комуністичного 
раю, від’їзд великої кількості працьовитих талановитих та-
шанців у пошуках кращої долі. Зі сторінок книжки поста-
ють легендарні постаті земляків. 

Видання засвідчує, що завдяки пам’яті не розриваєть-
ся ниточка, що зв’язує покоління в одну велику українську 
родину, поєднує минуле з майбутнім.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Пройшов він за підтримки 
департаменту освіти та 

науки й управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту 
Полтавської облдержадміні-
страції. А організували його 
представники Обласного мо-
лодіжного центру Полтав-
ської обласної ради.

Як повідомила директор 
цього центру Світлана Гром-
цева, мета наукових пікні-
ків — найскладніші речі по-
яснити простими словами та 
унаочнити видовищними до-
слідами. Організатори від-
шукали ентузіастів, які мо-
жуть це зробити. Серед них 
навіть поліцейські. Упро-
довж кількох годин на ву-
лиці Соборності працювали 
24 міні-лабораторії, дослід-
ницькі та винахідницькі цен-
три, в яких проводили експе-
рименти. 

— Пікнік із друзями, рід-
ними — це завжди приєм-
но. А коли до цієї компанії 
долучаються науковці, то 
пікнік стає не лише приєм-
ним, а й корисним. Тож спо-
діваюся, що науковий пікнік 
стане традиційним у нашо-
му місті. Адже демонструю-
чи свої здобутки, дослідники 
роблять науку доступнішою 
і спонукають дітей захопи-
тися нею, — каже директор 
департаменту освіти та нау-
ки Полтавської ОДА Олена 
Харченко. 

Наукові пікніки вже дав-
но вподобали у Львові, 
Харкові, Києві й Тернопо-
лі. До речі, в цьому місті їх і 
започаткували. У переліку 
міст, де такі заходи прово-

дять регулярно, може бути 
і Полтава.

— Науковий пікнік по-
казав, що в Полтаві багато 
молоді цікавиться виміра-
ми, дослідами, експеримен-
тами. Адже жодна локація 
не пустувала. Біля кожної 
з них постійно було людно. 

Приємно, що і діти з ціка-
вістю спостерігали за діями 
науковців. Неодмінно нау-
ковий пікнік має стати тра-
диційним святом. І дуже 
хотілося б, щоб учасників і 
відвідувачів щороку става-
ло дедалі більше, — підсу-
мувала заступник началь-

ника управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту 
Полтавської ОДА Наталія 
Шкоденко. 

Сподіваються на те, що са-
ме так й буде, і відвідувачі 
заходу. Одна з них полтав-
ка Юлія Маляр прийшла на 
пікнік із семирічним сином. 
Сказала, що давно чула про 
нього і хотіла сюди потрапи-
ти. Нарешті така нагода тра-
пилася. Захід  сподобався. 
Син у захваті, особливо від 
копії безпілотника. Юлія й 
подумати не могла, що йому 
подобається техніка. Тепер 
хоче записати дитину в гур-
ток. «Ось, — каже,  — при-
йдемо додому, — поговоримо 
з ним про це». 

Науковий пікнік — най-
більший фестиваль науки 
просто неба. Щороку його 
відвідують майже 20 тисяч 
допитливих дітлахів та їхніх 
батьків.

Наука просто неба 
ЗАРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ. У Полтаві вперше відбувся  
корисний дитячий фестиваль

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КАЗКОВІ ВИСТАВИ. У Харко-
ві відбувся IV Міжнародний фес-
тиваль театрів ляльок та інших 
форм сценічної анімації Anima, в 
межах якого актори з Іспанії, Іта-
лії, Аргентини, Молдови та Украї-
ни на сцені Харківського держав-
ного академічного театру ляльок 
імені В. А. Афанасьєва потішили 
глядачів десятьма спектаклями 
для дітей. 

Фестиваль Anima не проводи-
ли з 2008-го, і аж через дев’ять 
років слобожанське місто при-
йняло найкращі театральні ко-
лективи з різних країн. У цьому 
році він присвячений 100-річ-
чю Харківського національно-
го університету мистецтв імені  
І. П. Котляревського. Харківський 
міський голова Геннадій Кернес, 
під патронатом якого проходив 
захід, у вітальному слові до учас-
ників і гостей фестивалю зазна-
чив, що Харків називають куль-
турною столицею України, а сьо-
годні його можна вважати і теа-
тральною столицею. 

«Тут працює величезна кіль-
кість професійних і аматорських 
театральних колективів, зокре-
ма театр опери та балету, п’ять 
академічних театрів і майже 30 
недержавних. Упевнений, що 
фестиваль займе гідне місце в 
Україні і в міжнародному теа-
тральному житті. У Харкові бу-
де ще багато цікавих культурних 
проектів, а фестивальні дні по-
дарують глядачам і виконавцям 
незабутні враження, дадуть змо-
гу харків’янам зануритися в ат-

мосферу доброї чарівної казки. 
Адже лялька — це дивовижний 
інструмент, з яким можна проек-
тувати добро і любов у повсяк-
денне життя», — сказав керів-
ник міста. 

Одностайним рішенням жу-
рі найкращою визнано виста-
ву «Їжачок з туману» Харків-
ського державного академіч-
ного театру ляльок імені В.А. 
Афанасьєва режисера Окса-
ни Дмитрієвої, яка отримала 
Гран-прі фестивалю. Саме цей 

спектакль відкрив театральний 
фестиваль. 

Як зазначив один із членів жу-
рі Юрій Хомейко, «Їжачок з ту-
ману» перевершив інших учас-
ників акторською грою і сучас-
ним сценографічним рішенням.

Перше місце журі присудило 
колективу Київського театру ма-
ріонеток за казку «Червона Ша-
почка», на другому місці — «Те-
атр ніг» з Верони (Італія), а на 
третьому — актори з Іспанії, які 
представили власний варіант 
казки «Вовк і семеро козенят».

«У межах фестивалю ми по-
бачили основні тенденції роботи 
не тільки з лялькою, а й з інши-
ми предметами, що характерно 
для театру анімації. Тут ознайо-
милися з роботами цікавих ко-
лективів з Іспанії, Аргентини та 
Італії. Їхня творчість — це, по 
суті, міні-вистава, яку розігрує 
один актор з великою кількіс-
тю ляльок. Це тенденція камер-
ного театру. Я для себе відкрив 
те, що, виявляється, один актор 
може тримати весь зал протя-
гом години», — зазначив Юрій 
Хомейко.

Гран-прі — за харківським «Їжачком з туману»

Фестиваль 
ляльок — 
дійства на сцені 
зачаровують

Такого робота в магазині не купиш

Ще одна цікавинка наукового пікніка в Полтаві — копія безпілотника
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