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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 січня 2016 року
USD 2350.2697   EUR 2524.6597      RUB 3.2226     /    AU 254733.98      AG 3291.55      PT 209879.08     PD 127854.67

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 12 СІЧНЯ 2016 РОКУ №5 (5625)
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актуальна тема

У 2016 році трохи 
подешевшають 
побутова техніка, ліки 
й брендовий одяг

ЦИФРА ДНЯ

36 000 
громадян від початку року скористалися
пунктами обігріву, організованими ДСНС

у всіх областях України 

ПильніСть

ДСНС нагадує: залишайтесь 
тверезими, ховайте сірники 
від дітей, користуйтесь
сертифікованими опалювальними
приладами, не куріть у ліжку

Університети
обмежують права
студентів? 

ЗАКОННО. Молодь здебільшого не знає, що може обирати
частину дисциплін і вимагати викладання українською
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Радіо розширює 
східні горизонти

МЕДІА. Ще 5 січня 2016 року відновлено мовлення програм
Першого каналу Українського радіо в Донецькій та Луганській об-
ластях на хвилях 88,7 МГц у місті Волноваха, на 89,9 МГц — у Кос-
тянтинівці. Мовлення відновлено на виконання рішення Комісії з
питань забезпечення стабільного функціонування системи націо-
нального телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформа-
ційної політики.

У відомстві зазначають, що це дало змогу забезпечити мовлен-
ням Українського радіо жителів Волноваського, Старобешівсько-
го, Костянтинівського, Красноармійського районів Донецької
області, частково — жителів Горлівки і Донецька, а також Станич-
но-Луганського, Біловодського районів Луганщини й частково са-
мого Луганська. Заступник міністра, голова комісії при МІП Тетяна
Попова зазначила: «Заходи забезпечили жителів районів Донець-
кої та Луганської областей якісним мовленням Українського радіо.
Відомство спільно з Концерном РРТ у межах діяльності комісії роз-
ширюватиме територію покриття українських мовців на сході Ук-
раїни».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Цього року 

я очікую, що ЄС
реалізує програму

безвізового
режиму 

для українців».
Президент про невідворотне наближення 
до цивілізаційних норм Європейського Союзу 

Тетяна БОДНЯ,
«Урядовий кур’єр»

Одним із кроків, що торік на-
близив країну до безвізового

режиму, стало ухвалення законів
про формування структур, що бо-

ротимуться з корупцією та держ -
службовцями, які намагаються
збагатитися, використовуючи
службове становище. Але вони
ще не встигли повноцінно запра-
цювати, а депутати вже роблять
спроби запобігти можливим ризи-

кам для тих чиновників, які нама-
гаються приховати майно, офор-
мивши його на родичів.

У 2015 році було створено спе-
ціалізовані антикорупційні органи,
серед яких перше — Національне
антикорупційне бюро України.

Цього року очікують на Націо-
нальне агентство з питань запобі-
гання корупції, Державне бюро
розслідувань і Національне агент-
ство з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших

злочинів. Проблемами комуніка-
ційної стратегії займається і Про-
ектний офіс з антикорупційних
питань при Раді реформ.
Крім того, в експертних ко-
лах обговорюють створення
антикорупційних судів.

У чиновників шукатимуть брудні гроші
НА ЧАСІ. Активи, отримані від корупційних та інших злочинів, 
виявлятиме спеціальне агентство
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Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Кравець Петра Петровича, 12 березня 1974 року
народження, як відповідача у справі за позовом Ангеро-
вої Любові Іванівни, Ангерової Дарини Петрівни до Кра-
вець Петра Петровича, третя особа: Орган опіки та
піклування Броварської районної державної адміністра-
ції Київської області про позбавлення батьківських прав
у судові засідання, які призначені на 25 січня 2016 року
о 09 год. 00 хв. та 05 лютого 2016 року о 12 год. 45 хв. у
приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 20
січня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Шакурова Миколу Сергійовича, за-
реєстрованого за адресою: Запорізька область, Чер-
нігівський район, с. Н-Михайлівка, вул. Мерзляка,
168, як відповідача по цивільній справі 
№ 329/1345/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Шакурова Миколи Сергійовича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Н. М. Пода

Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської
області (вул. Молодіжна, 10, м. Калуш, Івано-Франків-
ської області, 77300) в судове засідання, призначене на
10.30 год. 21.01.2016 року під головуванням судді Кар-
даш О. І. по цивільній справі за позовом Борисик П. П.
до Демчук Н. Й. про розірвання спадкового договору як
відповідачка викликається Демчук Наталія Йосипівна,
(м. Червоноград, вул. Корольова, 1/43, Львівської об-
ласті). Пропонується подати всі докази по справі. В разі
неявки в судове засідання розгляд справи відбудеться
за відсутності відповідача.

Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Побе-
динського Олександра Миколайовича як відповідача по
цивільній справі № 2/756/3079/2015 р. за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«АКСІОМА» до Побединського Олександра Миколайо-
вича, третя особа: Побединська Вікторія Олександрівна
про звернення стягнення на предмет іпотеки, призна-
чене на 29.01.2016 року на 10.00 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 21,
суддя Кричина А. В.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності
відповідача.

Шевченківський районний суд міста Запоріжжя

по справі за позовом Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Служба швидкого кредитування» до

Новікової Олени Валеріївни, Гаркуша Тетяни Мико-

лаївни про стягнення заборгованості за кредитним

договором викликає як відповідача Гаркуша Т. М. до

судового засідання, що призначене на 18.01.2016

року на 14.40 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ча-

рівна, 117-А. При собі мати паспорт.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дво-
раковського Олега Болеславовича (останнє відоме місце
проживання: м. Львів, вул. І. Вільде, 8), як відповідача у
судове засідання по цивільній справі № 2/463/2351/2015
(463/5468/15-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Двораковського Олега Болеславовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що відбудеться
28 січня 2016 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

Новогродівський міський суд Донецької області (85483,
м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає цивільну
справу за позовом Мостової Тетяни Іванівни до Мостового
Володимира Сергійовича про визнання втратившим право
користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Мостовий Володимир Сергійович (за-
реєстрований за адресою: 85483, Донецька область, м. Но-
вогродівка, вул. Мічуріна, 6/50) викликається на 27.01.2016
року об 11.00 год. до суду, кабінет № 4, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Пархоменко О. Ф.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Куренкову Альону Микола-
ївну у справі за позовом Поночовного Сергія Анато-
лійовича до Куренкової Альони Миколаївни про
витребування майна із незаконного володіння у су-
дове засідання, яке відбудеться 18.01.2016 року о 10
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

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

Суддя В. М. Олійник

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1144
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2014 р. № 73

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. 

№ 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження держав-
ного регулювання цін на препарати інсуліну» (Офіційний вісник України,
2014 р., № 25, ст. 756; 2015 р., № 54, ст. 1748) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 23 грудня 2015 р. № 1144

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 5 березня 2014 р. № 73
1. У пункті 1 цифри і слова «1 грудня 2015 р.» замінити цифрами і сло-

вами «1 квітня 2016 р.».
2. Абзац перший підпункту 2 пункту 2  викласти в такій редакції:
«2) з 1 квітня 2016 р.:».
3. У пункті 3:
у підпункті 1 цифри і слова «1 серпня 2015 р.» замінити цифрами і сло-

вами «1 лютого 2016 р.», а цифри і слова «1 вересня 2015 р.» — цифрами
і словами «1 квітня 2016 р.»;

у підпункті 2 цифри і слова «1 грудня 2015 р.» замінити цифрами і сло-
вами «1 березня 2016 р.»;

у підпункті 3 цифри і слова «1 січня 2016 р.» замінити цифрами і сло-
вами «1 квітня 2016 р.»;

у підпункті 4 цифри і слова «1 грудня 2015 р.» замінити цифрами і сло-
вами «1 березня 2016 р.», а цифри і слова «1 січня 2016 р.» — цифрами і
словами «1 квітня 2016 р.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2015 р. № 1166
Київ

Про внесення зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2013 р. № 703
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. 

№ 703 «Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади,
інших державних органів, установ до відповідних категорій посад держав-
них службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ка-
бінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, 
ст. 2823) зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 18 грудня 2015 р. № 1166

ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2013 р. № 703
Доповнити постанову додатком 41 такого змісту:

«Додаток 41

до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 703

ПЕРЕЛІК
посад працівників Національного антикорупційного бюро, віднесених 

до відповідних категорій посад державних службовців

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1169
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2011 р. № 753 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р.

№ 753 «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до сус-
пільно корисних робіт в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України,
2011 р., № 55, ст. 2192; 2014 р., 78, ст. 2232) зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 змін, що вносяться до
Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах
воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 вересня 2014 р. № 475 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, 
ст. 2232).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 2015 р. № 1169

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 липня 2011 р. № 753
1. У вступній частині постанови слова і цифри «пункту 1 частини першої

статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» замінити
словами і цифрами «пункту 2 частини першої статті 8 Закону України «Про
правовий режим воєнного стану».

2. У Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт
в умовах воєнного стану, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, по-

ширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці.»;
2) у пункті 8 слова «в орієнтовному переліку згідно з додатком до цього

Порядку, а також» виключити;
3) додаток до Порядку виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2015 р. № 1179
Київ

Про внесення змін до § 138 
Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіцій-
ний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2014 р.,
№ 77, ст. 2196), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 9 грудня 2015 р. № 1179

ЗМІНИ,
що вносяться до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Відомості (звіти, рішення Рахункової палати) про результати здійснених

Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю
(аудиту) та обґрунтовані пропозиції щодо призупинення дії або скасування
актів Кабінету Міністрів з питань фінансів і бюджету з мотивів їх невідповід-
ності законам України, подані Кабінетові Міністрів Рахунковою палатою, за
рішенням Прем’єр-міністра надсилаються відповідним органам виконавчої
влади, до повноважень яких належать вирішення порушених Рахунковою па-
латою питань, вжиття заходів реагування та інформування Рахункової палати
і Кабінету Міністрів. За рішенням Прем’єр-міністра надіслані Рахунковою па-
латою відомості розглядаються на нарадах під його головуванням або під го-
ловуванням Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів чи
відповідними органами виконавчої влади, а також можуть розглядатися на
засіданні Кабінету Міністрів, на якому заслуховуються звіти керівників органів
виконавчої влади, а також результати розгляду рішення Рахункової палати,
заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи. Для розгляду та обговорення
таких питань запрошується відповідна посадова особа Рахункової палати з
правом виступу.».

2. Пункт 2 виключити.
3. Доповнити параграф пунктом 4 такого змісту:
«4. На запит Рахункової палати до Кабінету Міністрів щодо надання ста-

тистичної, фінансової та іншої інформації, необхідної для виконання покла-
дених на неї Конституцією та законами України повноважень, така інформація
за дорученням Прем’єр-міністра готується відповідним органом виконавчої
влади, до повноважень якого належить вирішення порушених Рахунковою
палатою питань, та надсилається Рахунковій палаті і Кабінету Міністрів.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 грудня 2015 р. № 1429-р
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною
Радою України Угоди між Урядом України 

та Європейською  Комісією про участь 
України у програмі «Креативна Європа»: 

програма Європейського Союзу для сектору 
культури та креативності, 

та про співробітництво між Україною 
та Європейським Союзом у підпрограмі
«Медіа» програми «Креативна Європа»

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Урядом Ук-
раїни та Європейською Комісією про участь України у програмі «Креативна
Європа»: програма Європейського Союзу для сектору культури та креатив-
ності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у під-
програмі «Медіа» програми «Креативна Європа», вчинену 19 листопада
2015 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Суддею Бердянського міськрайонного суду Струч-

ковою Л. І. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комуна-

рів, б. 64, каб. №308) 15 січня 2016 року о 10 годині

00 хвилин буде розглядатись справа за позовом

Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до

Закаблук Яни Юріївни про стягнення заборгованості

за кредитним договором.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі не-

явки справа буде розглянута за її відсутності.

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Осадчого Олександра Анатолі-
йовича, по справі № 745/791/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Осадчого Олександра Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання на 15.01.2016 року о
09:00 год, яке відбудеться в приміщенні зали суду
за адресою Чернігівська область, смт Сосниця, вул.
Чернігівська 54, під головуванням судді Смаль І. А.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Ликова Сергія Валентиновича, останнє відоме
місце проживання: м. Житомир, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 296/9735/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ликова Сергія Ва-
лентиновича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи відбудеться о 14 год. 10 хв. 14
січня 2016 року у приміщенні Корольовського рай-
оннного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Бойка Віктора Володимиро-
вича по справі № 361/5874/15-ц, № провадження
2/361/164/16 р. за позовом Мишко Григорія Володи-
мировича до Калитянської селищної ради Бровар-
ського району Київської області, Бойка Віктора
Володимировича про визнання права власності за
набувальною давністю, яку призначено до розгляду
на 15 січня 2016 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду
за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари,
вул. Грушевського, 2, каб. № 209-210 (2-й поверх).

Суддя А. О. Шинкар

Найменування посади Категорія 
Центральне управління 

Директор Національного бюро, перший заступник 
Директора Національного бюро 

перша 

Заступник Директора Національного бюро друга 
Керівник управління, керівник підрозділу детективів, 
начальник самостійного відділу, керівник управління —    
головний бухгалтер 

третя 

Заступник керівника управління, заступник керівника 
управління —   начальник відділу у складі управління, 
заступник керівника підрозділу детективів —   начальник 
відділу, завідувач сектору, начальник відділу у складі 
управління, заступник начальника відділу, старший 
детектив, детектив, начальник відділу у складі 
управління —   заступник головного бухгалтера 

четверта 

Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, головний 
спеціаліст —   юрисконсульт 

п’ ята 

Територіальне управління 
Директор друга 
Заступник директора —   начальник відділу,  
начальник відділу 

третя 

Завідувач сектору четверта 
Головний спеціаліст, провідний спеціаліст п’ ята». 
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реклама. оголошення

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідача
Пальчик Юлію Леонідівну, останнім відомим місцем проживання якої є:
смт Козелець, пров. Комсомольський, б. 3 Чернігівської області, в судове
засідання на 10.00 годину 22 січня 2016 року (17000, смт Козелець, вул.
Леніна, 7 Чернігівської області) у цивільній справі за позовом Органу опіки
і піклування Козелецької селищної ради Чернігівської області до Пальчик
Юлії Леонідівни, третіх осіб — Пальчика Леоніда Анатолійовича і Органу
опіки та піклування Козелецької районної державної адміністрації Черні-
гівської області про позбавлення батьківських прав.

3 опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про день, час і місце розгляду справи. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа може бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Соловей В. В.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
(85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості.

Відповідачі: Мірошниченко Андрій Валерійович, Мірошни-
ченко Оксана Леонідівна викликаються на 27 січня 2016 року о
09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Рубіжанський міський суд Луганської області повідомляє
Войткова Артема Юрійовича, що у цивільній справі 
№ 425/3978/15-ц за позовом Войткової Ангеліни Миколаївни до
Войткова Артема Юрійовича про розірвання шлюбу 28.12.2015
року ухвалено заочне рішення про задоволення позовних вимог.
Заочне рішення може бути переглянуто Рубіжанським міським
судом Луганської області на підставі заяви про перегляд заоч-
ного рішення, яку ви маєте право подати протягом десяти днів
з дня опублікування цього оголошення. У випадку неподання
вами названої заяви, заочне рішення набере законної сили.

Суддя Д. С. Коваленко

Втрачений оригінал 
договору купівлі-продажу

квартири за адресою:
м. Київ, вул. Княжий затон,

б. 3, кв. 60 № 3-1312 
посвідчений Київською

державною нотаріальною
конторою № 21 

від 12.04.2001 р. 
вважати недійсним.

Печерський районний суд м. Києва викликає Семенюк Тетяну
Олександрівну в якості відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Семенюк Аркадія Абрамовича до Семенюк Тетяни
Олександрівни про розірвання шлюбу, яке призначено на 08 лютого
2016 року об 11 годині 00 хвилин і відбудеться за адресою: м. Київ,
М. Гайцана, б. 4, каб.107, під головуванням судді Писанець В. А.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності на підставі наявних в справі доказів. 

Відповідно до ч.9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Сво-
реня Осипа Мироновича в судове засідання як відповідача у ци-
вільні справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Свореня Осипа Мироновича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв. 22.02.2016 р. у
приміщенні суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8,
Львівської області.

У випадку неявки відповідача Сворень Осипа Мироновича
справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса суду: (03680,
Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №504) викликає Кузьміна Єв-
гена Анатолійовича як відповідача на 11 годину 00 хвилин 28
січня 2016 року для розгляду цивільної справи за позовом Кузь-
міної Євгенії Олександрівни до Кузьміна Євгена Анатолійовича,
третя особа: відділ паспортної реєстраційної та міграційної ро-
боти Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про позбав-
лення права користування жилим приміщенням та зняття з
реєстрації місця проживання.

В разі Вашої неявки справу буде розглянуто у Вашу відсут-
ність за наявними матеріалами у справі.

Суддя І. П. Романишена

Викрадені документи:
водійське посвідчення, 
зареєстроване на ім’я 

Тонченко Оксани Михай-
лівни 2008 р., та свідоцтво
про державну реєстрацію

на автомобіль 
«Фольцфаген Поло» 

держ. номер АА8622МТ
вважати недійсними.

Аніпченко Вадим Валерійович, 28 липня 1976 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якого є: 
м. Київ, вул. Булаховського, буд. 5-а, кв. 53, виклика-
ється до Святошинського районного суду м. Києва як
відповідач по цивільній справі за позовом Патлая Воло-
димира Івановича до Аніпченка Вадима Валерійовича,
Кіяшка Олексія Олексійовича, Папусь Ніни Геннадіївни,
треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прогрес Автотрейд Київ», Броварське ВРЕВ-ДАІ в Ки-
ївській області, Публічне акціонерне товариство «Ідея
банк», приватний нотаріус Сумського міського нотарі-
ального округу Ануфрієв Олександр Володимирович про
визнання добросовісним набувачем, залишення у влас-
ності майна та зняття всіх обмежень.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хвилин
26.01.2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль»
(ЄДРПОУ 34480657) повідомляє ТОВ «Донбас-Анко»
(ЄДРПОУ 30540743) про прийняття у відповідності
та в порядку ч. 2, 3 ст. 7, ч. 1 ст. 10 Закону України
«Про фінансовий лізинг» рішення про відмову від
договорів фінансового лізингу № № LC6100-01/12,
LC6101-01/12, LC6102-01/12 та LC6103-01/12, що ук-
ладені між ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ТОВ
«Донбас-Анко».

Загальна сума простроченої заборгованості скла-
дає 2 134 258 (два мільйони сто тридцять чотири ти-
сячі двісті п’ятдесят вісім гривень) 95 копійок,
прострочення сплати лізингових платежів становить
більше 30 днів.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» вимагає від ТОВ
«Донбас-Анко» негайно повернути Предмети лізингу
лізингодавцю, так як їх подальше використання є не-
законним.

Старобільський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по цивільній справі за про-
вадж. № 2/431/2495/15 Гвоздик Федора Миколайо-
вича, який мешкає за адресою: Луганська область,
Антрацитівський район, село Мечетка, вул. Поштова,
буд. 51, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Гвоздик Федора Миколайовича про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 18 січня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетар-
ська, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судові засідання по цивільних справах
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»
про звернення стягнення на предмет застави, які відбу-
дуться в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38 «а»:

— Зубкова Сергія Павловича, який мешкає: Луганська
область, Антрацитівський р-н, сел. Кам’яне, вул. Суворова,
буд. 53, кв.12; справа №431/4837/15-ц провадження
№2/431/2494/15, на 18 січня 2016 р. о 09-10 год.;

— Штефко Костянтина Івановича, який мешкає: Луган-
ська область, м. Антрацит, вул. Панфілова, буд. 5; справа
№431/4843/15-ц, провадження №2/431/2499/15, на 18 січня
2016 р. о 09-20 год.;

— Шевченка Олександра Вікторовича, який мешкає: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Калініна, буд. 13; справа
№431/4853/15-ц, провадження №2/431/2508/15, на 18 січня
2016 р. о 09-30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України.

В провадженні Красноградського районного суду Хар-
ківської області знаходиться цивільна справа за позовом
ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Брадул Дар’ї Андріївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Красноградський районний суд цим оголошенням ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі Брадул
Дар’ю Андріївну, 13.11.1989 року народження, останнє
місце проживання: с. Хрестище, вул. Жовтнева, 81,
Красноградського району Харківської області, до Крас-
ноградського районного суду за адресою: м. Красног-
рад, Харківська область, вул. Харківська, 127 на
16.01.2016 року на 10.00 год., згідно з ст. 74 ЦПК Ук-
раїни. У випадку неявки до суду без поважних причин та
неповідомлення суду про причину неявки, справу може
бути розглянуто без відповідача.

Суддя Тарасенко Л. І.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться цивільна справа за позовом Васильєвої Олени
Анатоліївни до Васильєва Сергія Васильовича, третя особа:
Орган опіки і піклування Жовтневої районної адміністрації
Маріупольської міської ради про позбавлення батьківських
прав.

Відповідач Васильєв Сергій Васильович, 11.02.1977 р.н.,
який мешкає за адресою: вул. О. Кошевого, буд. 2, сел. Кі-
рово, м. Дзержинськ, Донецька область, викликається для
участі у розгляді справи, який відбудеться 09 лютого 2016
року о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходяться цивільні

справи за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Тка-

ченко Анатолія Івановича, Радзівілової Тамари Па-

влівни про стягнення боргу за договором кредиту.

Судовий розгляд справи призначено об 11 годині

00 хвилин 25 січня 2016 року в приміщенні Бердян-

ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька

область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідачів Ткаченка Анатолія

Івановича, Радзівілову Тамару Павлівну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута

за наявними в ній матеріалами.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Боженко Л. В.) викликає в судове засідання
відповідачів по цивільних справах Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення
заборгованості.

Рябуху Олександра Олександровича (185/10309/15-ц).
Судове засідання призначене на 27 січня 2016 року о 13.30
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
203.

Скрибченка Владислава Миколайовича (185/10206/15-ц).
Судове засідання призначене на 28 січня 2016 року о 13.00
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
203.

Кардюка Валерія Георгійовича (185/10243/15-ц). Судове
засідання призначене на 28 січня 2016 року о 13.20 год. за
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

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

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 10 год. 30 хв. 22
січня 2016 року в якості відповідача Караулова Євгенія
Георгійовича (останнє відоме місце проживання: вул.
Озерна, 49 у смт Олександрівка Вознесенського району
Миколаївської області) в справі за позовом Байдан Ана-
толія Георгійовича до Караулова Євгенія Георгійовича
про усунення перешкод у користуванні майном шляхом
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського
міськрайонного суду за адресою: м. Вознесенськ Мико-
лаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 4.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута без його участі на підставі наявних в ній
матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Радивилівський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Козак Тетяну Сергіївну (останнє
відоме місце проживання: 96400, АР Крим, смт Чорно-
морське, вул. Шейхларська, 15) в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Прибиш Юрія Івановича,
Черняк Людмили Іванівни до Козак Тетяни Сергіївни про
визнання особи такою, що втратила право на спадку-
вання.

Судове засідання відбудеться 28 січня 2016 року об
11.00 годині в приміщенні Радивилівського районного
суду за адресою суду: м. Радивилів, Рівненська область,
вул. І. Франка, 8.

З опублікуванням даного оголошення відповідач
Козак Т. С. вважається належним чином повідомлена
про час та місце судового розгляду справи. В разі неявки
в судове засідання справа вирішуватиметься за відсут-
ності відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Л. І. Прачук

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів Кирюхіна Олександра Володимировича, Судакова
Володимира Юрійовича, Коренюгіна Дмитра Володимировича,
Доманського Анатолія Івановича, Лебединського В’ячеслава Ми-
колайовича, Курилович Валентину Михайлівну, Глухову Надію
Юріївну, Глухова Володимира Валентиновича для участі в ци-
вільних справах за позовом ПАТ «Банк Форум», які відбудуться
25 січня 2016 року: до Доманського Анатолія Івановича о 15.00
годині; до Лебединського В’ячеслава Миколайовича о 15.10 го-
дині; до Судакова Володимира Юрійовича о 15.30 годині; до Ко-
ренюгіна Дмитра Володимировича о 15.50 годині; до Кирюхіна
Олександра Володимировича о 16.00 годині; до Курилович Ва-
лентини Михайлівни о 16.10 годині; до Глухової Надії Юріївни,
Глухова Володимира Валентиновича о 16.20 годині про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи. У разі
неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

На судове засідання, яке відбудеться 8 лютого
2016 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Козя-
тинського міськрайонного суду Вінницької області
(вул. Грушевського, 64, м. Козятин, Вінницька об-
ласть) по цивільній справі за позовом Донченка Єв-
генія Валентиновича до Донченка Валентина
Костянтиновича про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловим приміщен-
ням, суд викликає як відповідача Донченка
Валентина Костянтиновича, останнє відоме місце
проживання якого: Вінницька область, м. Козятин,
вул. Пролетарська, 31, кв. 13.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку його неявки справа буде
розглянута у його відсутність.

Головуючий суддя Проць В. А.

Втрачений паспорт номер НЮ060018 на ім’я
Шишко Дениса Миколайовича (13 серпня 1989
р.н.), м. Тернопіль, виданий Теребовлянським
РВУМВС України в Тернопільській області 18
серпня 2005 р., вважати недійсним. А також —
втрачене свідоцтво про народження за номером
VI-БK#378684 на ім’я Шишко Дениса Миколайо-
вича, виданий Вишнівським ЗАГС Київської об-
ласті 14 лютого 1990 р., вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра, виданий 13 ве-
ресня 2013 р. Київським Університетом еконо-
міки та права «Крок» Шишко Денису
Миколайовичу, серія KB №45849344 (напрям
підготовки «Менеджмент»), вважати недійсним.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької
області (32100, смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71)
повідомляє Лижевого Олега Миколайовича, що
15 січня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні
суду відбудеться розгляд цивільної справи за
позовом Гончарук Юлії Володимирівни в інте -
ресах малолітньої Лижевої Юлії Олегівни до Ли-
жевого Олега Миколайовича, Гончарук Тетяни
Михайлівни, третя особа — орган опіки та пік-
лування Ярмолинецької селищної ради про по-
збавлення батьківських прав (головуючий суддя
Шевчик О. М.). Ваша явка в судове засідання
обов’язкова. У разі неявки справа буде слуха-
тися у Вашій відсутності на підставі доказів, які
є в матеріалах справи.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» м.Дніпропетровськ до Загородної Надії Омелянівни про стяг-
нення заборгованості викликає в судове засідання відповідача по даній
справі Загородню Надію Омелянівну, останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Збараж, вул. Чорновола, 23/3, Тернопільська область та смт Си-
вашське, вул. Гагаріна, 10 Новотроїцького району Херсонської області.

Судове засідання відбудеться 27 січня 2016 року о 10 годині 30 хви-
лин в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської області
за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської об-
ласті, суддя Олещук Б. Т.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Загород-
ній Н. О. подати в Збаразький районний суд до 27 січня 2016 року пись-
мові заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони
обґрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсут-
ності Загородньої Н. О. Про причини неявки Загородня Н. О. зобов’язана
повідомити суд.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Калі-
ніну Світлану Вікторівну, яка проживає за адресою: 87300, До-
нецька обл., м. Амвросіївка, вул. 8-й з’їзд Рад, буд. 100, кв. 34 у
судове засідання по цивільній справі № 323/2593/15-ц
(2/323/981/15) за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Калініної Світлани Вікто-
рівни про стягнення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09-00 годині  26 січня 2016
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Карла Маркса, 27, під головуванням судді Мінаєва Ми-
хайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи та у ви-
падку неявки до суду справу може бути розглянуто за його
відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постанов-
ляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Комсомольський районний суд повідомляє, що
21.01.2016 року о 08-30 год., суддя Радченко Г. А.,
розглядає цивільну справу за позовом Тищенко
Ганни Миколаївни до Рябєнка Сергія Олександро-
вича про розірвання шлюбу.

Просимо відповідача Рябєнка Сергія Олександро-
вича з’явитися до суду за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, каб. 414, на вказані дату і час.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута у його відсутність.

До уваги Членів Оптового ринку
електричної енергії України

04 лютого 2016 року о 10.00 у приміщенні Великої
зали Київської облдержадміністрації за адресою: 
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 (ст. м. Печерська) від-
будуться Щорічні загальні збори Членів Оптового
ринку електричної енергії України.

Реєстрація учасників — у Секретаріаті Зборів за
місцем їх проведення з 8.30 до 9.45.

Секретаріат Ради ОРЕ

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 22.01.2016 р. о 09-00 год. за
адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. відповідача Ума-
нець Ганну Миколаївну у цивільній справі № 486/2076/15-ц
за позовною заявою Хижняк Тетяни Миколаївни до Уманець
Ганни Миколаївни, третя особа: Южноукраїнський районний
відділ Управління Державної міграційної служби України в
Миколаївській області, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, та зняття
з реєстраційного обліку.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без
його участі за наявними доказами у справі. 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 15.01.2016 р. о 10-00
год. за адресою: Миколаївська область, м. Южноукра-
їнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. від-
повідача Федорович Віктора Веніаміновича у цивільній
справі № 486/1996/15-ц за позовною заявою Федорович
Валентини Андріївни до Федорович Віктора Веніаміно-
вича, треті особи: Крючкова Вікторія Вікторівна, Кравчук
Лариса Вікторівна, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житлом. 

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без
його участі за наявними доказами у справі.
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Іванушкіну Сергію Сергійовичу,

12.05.1965 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., смт Станиця Луганська, вул.
Шевченка, буд. 96, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 10 год. до
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС 2-го
відділення слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області Комарницького В.В., для відкриття та
надання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні №22015130000000617.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Карпаку Андрію Миколайовичу,

29.12.1981 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., Станично-Луганський р-н., с.
Макарове, вул. Артема, буд. 50Г, відповідно до вимог ст.
ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 18.01.2016
о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого
2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Ткаченка Т. С., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні №22015130000000616.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Горенку Сергію Сергійовичу,

06.04.1982 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., м. Краснодон, кв. Баракова,
буд. 3, кв. 52, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК
України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 10 год. до слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС 2-го відділення слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
Дівітаєва О. І., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні №22015130000000624.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Грачову Сергію Вікторовичу,

18.01.1965 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Перекоп-
ська, буд. 37, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК
України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 10 год. до слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого 2-го відділення слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Си-
нельникова А. І., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22015130000000626.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кравцову Олександру Володимиро-

вичу, 23.06.1953 р.н., проживаючому та зареєстрова-
ному за адресою: Луганська обл., Краснодонський р-н.,
с. Новоганнівка, вул. Радянська, буд. 2, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.01.2016 о 12 год. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до стар-
шого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Шепіла О.
С., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22015130000000618.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Литвину Сергію Анатолійовичу,

02.07.1973 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 18.01.2016 о 10 год. до слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Ше-
піла О. С., для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22015130000000613.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кісельову Віталію Вікторовичу,

22.09.1972 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: м. Луганськ, вул. Зелена Роща, буд. 10, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 18.01.2016 о 12 год. до слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області Синельникова А.
І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22015130000000625.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Козьякову Сергію Юрійовичу,

23.09.1982 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 32, кв. 191,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 18.01.2016 о 10 год. до слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області Кременчуцького
Д. І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22015130000000615.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Таранському Олександру Анатолійо-

вичу, 05.08.1979 р.н., проживаючому та зареєстрова-
ному за адресою: м. Луганськ, вул. К.Санюка, буд. 4, кв.
43, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України не-
обхідно з’явитися 18.01.2016 о 12 год. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС 2-го відділення слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
Дівітаєва О. І., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні №22015130000000622.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Загороднюку Андрію Вікторовичу,

23.08.1981 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., м. Слов’яносербськ, вул. До-
нецька, буд. 92А, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 12 год. до
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого 2-го відді-
лення слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Зінченка В. В., для відкриття та надання
доступу до матеріалів кримінального провадження, а
також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №22015130000000620.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Цевенку Григорію Сергійовичу,

09.01.1982 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., м. Краснодон, кв. Баракова,
буд. 1, кв. 33, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК
України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 14 год. до слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС 2-го відділення слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області
Дівітаєва О. І., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні №22015130000000623.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Столяренку В’ячеславу Іоновичу,

30.04.1986 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Маяков-
ського, буд. 8, кв. 48, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 12
год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого
2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Ткаченка Т. С., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні №22015130000000619.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Підперигору Миколу Анатолійовича,
жителя с. Міцiвцi, вул. Котовського, 9, Дунаєвецького району
Хмельницької області, як відповідача по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Підперигори Миколи Ана-
толійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 26.01.2016 року о 10:00 год. в залі
суду за адресою: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці,
вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Прилуцьким міськрайонним судом викликається

до суду:

- Осипова Наталія Павлівна (останнє відоме місце

проживання: 17500, Чернігівська обл., Прилуцький

р-н., с. Єгорівка, пр. Козацький, буд. 3) на 08 годин

10 хвилин 25.01.2016 р. для участі у розгляді справи

№ 742/4557/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Коваленко А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Жевлакову Сергію Васильовичу,

24.09.1958 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Ленінград-
ська, буд. 3, кв. 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 18.01.2016 о 10 год. до
слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого 2-го відді-
лення слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Зінченка В. В., для відкриття та надання
доступу до матеріалів кримінального провадження, а
також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні №22015130000000621.

Звенигородський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання Харченка Ігоря Івановича як від-
повідача в цивільній справі за позовною заявою
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Агрофірма «АгроРось» до Харченка Ігоря Івано-
вича про спростування недостовірної інформації та
стягнення шкоди, завданої діловій репутації, яке відбудеться
21 січня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні Звенигород-
ського районного суду Черкаської області за адресою: Чер-
каська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12 а. 

У разі неявки до суду, справа буде розглянута на підставі
наявних у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Гончаренко Т. В.

Біловодським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Апришко Олексій Вікторович (останнє відоме

місце проживання: 94839, Луганська обл., Свердлов-

ський р-н, с. Киселеве, вул. Насонова, буд. 79) на 13

годин 30 хвилин 25.01.2016 р. для участі у розгляді

справи № 408/4951/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Соболєв Є. О.

Зарічним районним судом м.Суми викликається

до суду:

- Сичов Сергій Андрійович (останнє відоме місце

проживання: 40035, Сумська обл., м. Суми, вул. Че-

решна, буд. 84б, кв. 116) на 15 годин 00 хвилин

26.01.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 591/6872/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Прокудіна Н. Г.

Збаразьким районним судом Тернопільської об-

ласті викликається до суду:

- Борсученко Михайло Юрійович (останнє відоме

місце проживання: 47311, Тернопільська обл., Зба-

разький р-н, с. Малий Кунинець, вул. Ясенова, буд.

18) на 09 годин 30 хвилин 22.01.2016 р. для участі у

розгляді справи № 598/1322/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Щербата Г. Р.

Уманським міськрайонним судом Черкаської об-

ласті викликається до суду:

- Погрібна Раїса Федорівна (останнє відоме місце

проживання: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.

Горького, буд. 41, кв.4) на 09 годин 00 хвилин

29.01.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 705/5553/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Мазуренко Ю. В.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання Бойченка Сергія
Сергійовича — відповідача у справі № 703/5463/15-ц;
2/703/1954/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Бойченка Сергія Сергійовича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 20 січня
2016 року за адресою: вул. П. Лумумби, 15, 
м. Сміла Черкаської області, 20700, суддя Манько М. В.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності Бойченка Сергія Сергійовича.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання Скрипника Олек-
сандра Петровича — відповідача у справі 
№ 703/5460/15-ц; 2/703/1952/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Скрипника Олександра Петровича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09
год. 30 хв. 20 січня 2016 року за адресою: вул. П. Лу-
мумби, 15, м. Сміла Черкаської області, 20700, суддя
Манько М. В.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності Скрипника Олександра Пет-
ровича.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 27 листопада 2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі №428/10774/15-ц

за позовом Приватного акціонерного товариства ко-

мерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ

до Мікоеляна Олександра Саркісовича про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 07 грудня 2015 року ухвалено за-

очне рішення по цивільній справі №428/9269/15-ц за

позовом Приватного акціонерного товариства ко-

мерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ

до Арутюняна Самвела Левоновича про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Брух Ольги Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач у справі Брух Ольга Володимирівна, що меш-
кає за адресою: с. Красне Артемівського району Донецької
області, вул. Терешкової, 1, кв. 3, викликається на 11.30 го-
дину 26 січня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у
розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чубаєвої Олени
Олександрівни «Про стягнення суми боргу за кредитним до-
говором».

Відповідач по справі — Чубаєва Олена Олександрівна
(мешкає за адресою: 84540, Донецька область, Артемів-
ський район, с. Роздолівка, вул. Толочкова, 41 а) виклика-
ється на 15.01.2016 р. на 10.30 год. до суду, каб. №210, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута заочно у її відсутність. 

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Яцькової Юлії Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач у справі Яцькова Юлія Володимирівна, що меш-
кає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Паркова,
4 а, викликається на 9.30 годину 22 січня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кулешова Сер-
гія Олександровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі Кулешов Сергій Олександрович, що
мешкає за адресою: смт Булавинське Артемівського району
Донецької області, вул. 1-го Травня, 19, кв. 2, викликається
на 8.30 годину 21 січня 2016 року до суду, каб. № 306, для
участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
викликає в судове засідання на 18.01.2016 р. о 10-00
год. за адресою: Миколаївська область, м. Южноукра-
їнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. від-
повідача Натока Вадима Михайловича у цивільній справі 
№ 486/2034/15-ц за позовною заявою Отращенко Юрія
Вікторовича, Отращенко Жанни Михайлівни, Натока Юлії
Юріївни до Натока Вадима Михайловича про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто без
його участі за наявними доказами у справі.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Слюсар Ігоря Олександровича, місце
проживання: м. Луганськ, кв. Мирний, 7/139, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/3398/15-ц за позовом ПАТ «Кредобанк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться
26.01.2016 року о 9 год. в приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Апеляційний суд Житомирської області викликає в
судове засідання Корнійчука Романа Анатолійовича як
відповідача у цивільній справі №22ц/776/2201/15 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «Приватбанк» до Корнійчука Романа
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, розгляд справи призначено на 20 січня
2016 р. о 09 год. 15 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Житомир,
вул. 1-го Травня, 24.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя А. М. Шевчук

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 20.01.2016 р. о 08-30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сухар Миколи
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Сухар Миколу Миколайо-
вича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3       -2    +3
Житомирська -2   +3       -2    +3
Чернігівська -2   +3       -2    +3
Сумська -2   +3       -2    +3
Закарпатська -2   +3      +1    +6
Рівненська -2   +3       -2    +3
Львівська -2   +3      +1    +6
Івано-Франківська -2   +3      +1    +6
Волинська -2   +3       -2    +3
Хмельницька -2   +3       -2    +3
Чернівецька -2   +3      +1    +6
Тернопільська -2   +3         0    +5
Вінницька -2   +3      +1    +6

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      -2    +3
Кіровоградська +2      -3      -1    +4
Полтавська -2     +3      -2    +3
Дніпропетровська +2      -3        0    +5
Одеська -2     +3      +5  +10
Миколаївська -2     +3      +4    +9
Херсонська -1     +4      +5  +10
Запорізька -1     +4      +4    +9
Харківська -2     +3      -2    +3
Донецька -1     +4      -2     -7
Луганська -1     +4      -1    +4
Крим -1     +4      -1    +4
Київ -1     +1      +5  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошення

Ляльковий театр
допоможе забути
тривоги

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

АРТ-ТЕРАПІЯ. Вихованці Харківського навчально-виховного
комплексу №2, в якому  навчаються діти з вадами здоров’я,
своїми руками виготовили ляльки — персонажі українських ка-
зок і передали їх малюкам Донбасу. Тепер в дитячому садку-
яслах  «Івушка» з села Первомайське, що  розташоване біля лі-
нії розмежування в Донецькій області, буде справжній лялько-
вий театр. Такий подарунок припав до душі і дітям, і педагогам
дитячого закладу. Подаровані ляльки  вже  використовуються
у репетиціях вистави «Рукавичка». 

Харківські педагоги кажуть, що ляльковий театр — це не про-
сто забава, а й хороша арт-терапія для дітей, які переживають
стреси, пов’язані з війною. Дитячий садок у Первомайському
відвідують 27 вихованців, які пережили чималі потрясіння, коли
снаряди падали прямо на подвір’я їхнього закладу. Діти по-різ-
ному реагували на звуки вибухів: боялися, звикали, замикалися
в собі. Отож важливо втішити малюків, спробувати відвернути
від тривоги, створити комфортні умови. Цьому, стверджують
харків’яни, сприятиме і ляльковий театр.

До подарункового набору персонажів потрапили  такі герої з
казок, як  дід з бабою, мишка, зайчик, лисичка, вовк, жабеня та
інші.  З їхньою допомогою можна буде  зіграти  ще багато спек-
таклів, зокрема «Лис і журавель», «Колобок», «Солом’яний би-
чок» — всього вісім вистав. А прем’єру вже підготовленої вис-
тави з харківськими ляльками «Рукавичка» педагоги дитсадка
пообіцяли записати на відео і через волонтерів передати хар-
ківським друзям та іншим охочим подивитися спектакль. 

До уваги адвокатів міста Києва
Повідомляємо про проведення зборів 

та звітної конференції адвокатів 
міста Києва

29 січня 2016 року в Національному спортивному комплексі
«Олімпійський» (м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильків-
ська) 55, Хол Чемпіонів)

Початок реєстрації о 12 год. 30 хв.
Початок роботи о 13 год. 30 хв.

Детальна інформація на сайті kmkdka.com. 
Рада адвокатів міста Києва

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

ОБНОВКИ ДО СВЯТ. П’ять
сімей учасників АТО з Черкас
відсвяткували Різдво в нових
квартирах. Напередодні свята
ключі від новобудов їм вручив
заступник голови — керівник
апарату облдержадміністрації
Віталій Коваль. Разом з тим він
зазначив, що на Черкащині за-
крили чергу, яка була на кінець
минулого року, і далі активно
працюють над укладанням но-
вих списків на придбання жит-
ла.

Ключі від нової квартири
одержав і син загиблого бійця
третьокласник із Канева Дмит-
ро Петрушенко. Він розповів,
що житиме в новій квартирі ра-
зом із сестричкою Анею. 

Ще п’ятнадцять сімей одер-
жали нові помешкання напере-
додні Нового року. На придбан-
ня 20 квартир з державного

бюджету надано 15,5 мільйона
гривень. Завдяки плідній спів-
праці владних структур з народ-
ними депутатами України Чер-

кащина чи не єдина з областей,
де освоїли всі надані кошти. 

— Поздоровляємо з різдвя-
ними та новорічними святами
представників сімей справжніх
громадян України, які виконали
свій обов’язок перед державою.
Тепер держава має виконати
свій обов’язок перед ними, —
сказав Віталій Коваль. — Цьо-
горіч у бюджеті області також
закладено кошти на програму
пільгового житлового кредиту-
вання для сімей учасників АТО.
Чекаємо відповідних кроків рай-
онних і міських рад для перед-
бачення співфінансування. 

Він додав, що за сприятливих
умов Черкащина матиме близь-
ко 6 мільйонів гривень на піль-
гове майже безвідсоткове кре-
дитування житла для таких ро-
дин. 

Різдво в нових квартирах

Третьокласник Дмитрик житиме в новому помешканні, 
але без тата…
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Вручення нагород відбу-
лося в 25 номінаціях ін-

дустрії кінематографа і те-
левізійних фільмів та серіа-
лів. Одним з лідерів за кіль-
кістю нагород стала стрічка
Алехандро Гонсалеса Ін’яр-
ріту «Легенда Г’ю Гласса». Її
визнали найкращою в номі-
нації «Драматичний фільм»
та «Найкраща режисура».
Крім того, нарешті статует-
ку здобув і Леонардо Ді Кап-
ріо, який зіграв головну
роль. 

За сюжетом, мисливця
Г’ю Гласса серйозно поране-
но на незвіданих просторах
американського Дикого За-
ходу. Товариш Г’ю Джон

Фіцджеральд зрадницьки
залишає його помирати на
самоті. У Гласса лишається
тільки одна зброя — його си-
ла волі. Він намагається ви-
жити суворої зими і протис-
тояти ворожим племенам ін-
діанців, лише щоб пройти
цей шлях і помститися Фіц-
джеральду. Прем’єра стріч-
ки в Україні відбулася 7 січ-
ня 2016 року. 

Варто зазначити, що не
лише «Легенда Г’ю Гласса»
отримала кілька нагород.
Престижна премію за кра-
щий комедійний фільм при-
суджено кінострічці британ-
ця Рідлі Скотта «Марсія-
нин», а виконавець головної
ролі Метт Деймон отримав
статуетку за кращу чоловічу

роль у цій комедії, яку сам
жартома назвав мюзиклом.

Одна з найпрестижніших
нагород «За кращий сцена-
рій» дісталася Аарону Соркі-
ну за його біографічну ху-
дожню кінострічку «Стів
Джобс». А Кейт Вінслет як
краща актриса другого пла-
ну за роль у «Стіві Джобсі»
— тепер володарка вже чет-
вертого «Золотого глобуса».

Цікавою несподіванкою
стала перемога легендарної
зірки голлівудських бойови-
ків Сільвестра Сталлоне в
неочікуваній для нього номі-
нації — «За кращу акторську
роль другого плану» в стрічці
«Крід».

За краще виконання ролі в
драматичному кінофільмі

статуетку отримала Брі Лар-
сон за її роботу в канадсько-
ірландській стрічці «Кімна-
та» режисера Ленні Абра-
хамсона.

А ось найкращим анімацій-
ним фільмом стала стрічка
«Думками навиворіт». Голов-
на героїня Рейлі має цілий
штаб емоцій, які живуть в її
голові. Там у них штаб-квар-
тира, в якій ухвалюються ча-
сом несподівані рішення. 

«Золотий глобус» присуд-
жують за результатами го-
лосування акредитованих
при Голлівуді іноземних
журналістів, вважається од-
нією з найпрестижніших на-
город (після «Оскара») та
охоплює також телевізійні
фільми й серіали.

Жага помсти повертає до життя
ЦЕРЕМОНІЯ. Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий
глобус» в ніч на понеділок оголосила переможців 73-ї премії

Леонардо Ді Капріо, можливо, нарешті отримає й «Оскар»
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