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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 18 січня 2016 року
USD 2438.2961   EUR 2661.1564      RUB 3.1846     /    AU 266688.64      AG 3364.85      PT 204573.04     PD 119964.17

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
на поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів
вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із
заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року»

ЦИФРА ДНЯ

І на суддів 
є суди

ОСЬ ТАК! На сьогодні у провадженні судів першої інстанції
перебуває 30 кримінальних справ проти 33 суддів, яких обви-
нувачують у скоєнні корупційних злочинів, повідомляє управ-
ління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної
прокуратури України. Торік, за даними ГПУ, до суду спрямо-
вано кримінальні справи стосовно 12 суддів за обвинувачен-
ням у корупції.

Нині слідчі органів прокуратури здійснюють досудове роз-
слідування у 12 кримінальних провадженнях стосовно суддів,
шістьом з яких повідомлено про підозру у вчиненні криміналь-
них корупційних правопорушень, пов’язаних з одержанням не-
правомірної вигоди. Ще три  кримінальні провадження цієї
категорії 21 грудня 2015 року стосовно 4 суддів, яким оголо-
шено про підозру, направлено для організації подальшого до-
судового розслідування до Національного антикорупційного
бюро України, повідомили у ГПУ.

ЦИТАТА ДНЯ

ЙОГАННЕС ГАН:
«Ми очікуємо, що

дуже скоро буде звіт,
отримаємо оцінку 

і в першому кварталі
зможемо виступити

із пропозицією 
щодо скасування віз».

Єврокомісар з питань політики сусідства 
про перспективи скасування візового режиму 
між Україною та Євросоюзом у 2016 році 

1 684 815 
переселенців з Донбасу і Криму взято 
на облік станом на 18 січня 2016 року, 

за даними підрозділів соціального
захисту населення обласних та Київської

міськдержадміністрацій 5
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Стихія

Як бореться 
з негодою 
місцева 
влада?
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Революція в столиці: інвестиції без корупції?
ПОСТУП. Зроблено крок до створення принципово нової інвестиційної моделі

Олена ДІДКІВСЬКА
для «Урядового кур’єра»

Українська антикорупційна
війна (нехай вона навіть ве-

лика і вітчизняна) у медіа-про-
сторі часто зводиться до того, що
з державної корпорації або уста-
нови звільнили людину олігарха

«A» чи викрили на хабарі людину
олігарха «Б». 

Але за кадром залишається те,
що відбувається зі структурою
потім, після гучного затримання.
Насправді ж очищення влади має
відбуватися паралельно із запро-
вадженням нових правил. Інакше
людину олігарха «А» просто змі-

нить людина олігарха «Б». На
жаль, нині поза увагою громад-
ськості залишається чимало
структур і структурок, чию ді-
яльність регулюють непримітні
оку суспільства нормативні доку-
менти, положення, підзаконні ак-
ти. І часто саме таким структурам
передають повноваження та ком-

петенції на мільярди гривень,
права на користування власніс-
тю, надрами.

Тож, напевно, інтелектуально
чи не найскладніший етап анти-
корупційної боротьби — помітити
корупційні ризики у таких техно-
логіях. Тобто зламати відшліфо-
вану роками модель крадіжок

активів. Хто не знає: найбільші
промислові гіганти розпродували
за безцінь за допомогою закону,
наприклад, «Про особливості
приватизації»… Аналогічним, а
деколи й зухвалішим, був
розпродаж столичної неру-
хомості й роздавання сто-
личної землі. 4

«Роздутих» пенсій
більше не буде
ВАРТО ЗНАТИ.

«Роздутих» пенсій
більше не буде
ВАРТО ЗНАТИ. Максимальний обсяг виплати 
відтепер фіксований та незмінний
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реклама. оголошення

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

01.02.2016 р. (резервне судове засідання
05.02.2016 р.) 

Мотиченко Олена Михайлівна о 08.00 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Щер-
бакова, буд. 5, кв. 22) — № 409/464/15-ц

Бондар Андрій Вікторович о 08.15 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв. Мирний,
буд. 4б, кв. 55) — № 409/481/15-ц

Негрей Віталій Олександрович о 08.30 (останнє
відоме місце проживання: м. Лутугине, вул. Круп-
ської, буд. 9, кв. 12) — № 409/468/15-ц

Круглякова Галина Миколаївна о 08.45 (останнє
відоме місце проживання:м. Лутугине, вул. Пуш-
кіна, буд. 142, кв. 6) — № 409/474/15-ц

Толкалін Анатолій Анатолійович о 09.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв.
Мирний, буд. 10, кв. 118) — № 409/466/15-ц

Романова Віра Миколаївна о 09.15 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Заріч-
ний, буд. 16, кв. 2) — № 409/462/15-ц

Дубовськой Олексій Миколайович о 09.30 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв.
Южний, буд. 5, кв. 74) — № 409/499/15-ц

Максименко Тетяна Петрівна о 09.45 (останнє
відоме місце проживання: м. Лутугине, вул. Са-
дова, буд. 27) — № 409/449/15-ц

Матвєєва Ірина Андріївна о 10.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, с. Ювілейне,
вул. Горького, буд. 7а, кв. 25) — № 409/434/15-ц

Кочергін Артем Володимирович о 10.15 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Лутугине, вул.
Кірова, буд. 12) — № 409/443/15-ц

Караванська Галина Олексіївна о 10.30 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Луту-
гинський р-н, с. Македонівка, вул. Жовтнева, буд.
6А) — № 409/445/15-ц

Болгов Віталій Володимирович о 10.45 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд. 91, кв. 62) — №
409/391/15-ц

Кухарьков Олександр Миколайович об 11.00
(останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,
вул. 5-й Короткий туп., буд. 12) —
№409/431/15-ц

Крижановський Володимир Олексійович об
11.15 (останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл., Лутугинський р-н, с. Біле, вул. Степова,
буд. 57) — № 409/556/15-ц

Сосновська Тетяна Василівна об 11.30 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Ле-
нінського Комсомолу, буд. 2, кв. 22) — 
№ 409/535/15-ц

Мухін Дмитро Олександрович об 11.45 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал

Ленінського Комсомолу, буд. 7а, кв. 80) — №
409/544/15-ц

Самарська Віра Кузьмівна о 13.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, с. Ювілейне,
вул. Артема, буд. 1-в, кв. 8) — № 409/540/15-ц

Бутузов Олександр Станіславович о 13.15 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв-л
Степовий, буд. 15, кв. 9) — № 409/532/15-ц

Солдатенко Тетяна Олександрівна о 13.30 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв.
Южний, буд. 4-а, кв. 88) — № 409/538/15-ц

Рябінський Федір Анатолійович о 13.45 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Лутугине, вул.
Лихачова, буд. 57, кв. 46) — № 409/526/15-ц

Корнеєва Світлана Леонідівна о 14.00 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Укра-
їнська, буд. 7, кв. 67) — № 409/507/15-ц

Марковська Ольга Євгеніївна о 14.15 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Гео-
логічна, буд. 14, кв. 59) — № 409/501/15-ц

Горішня Наталія Вікторівна о 14.30 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ,
кв-л Ленінського Комсомолу, буд. 7а, кв. 31)
— № 409/496/15-ц 

Балацький Володимир Миколайович о 14.45
(останнє відоме місце проживання:  м. Лутугине,
вул. Миру, буд. 2, кв. 3) — № 409/554/15-ц

Коваленко Сергій Іванович о 15.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, квартал Сте-
повий, буд. 3, кв. 9) — № 409/487/15-ц

Захваткін Юрій Валерійович о 15.15 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ский р-н., с. Розкішне, кв. Комарова, буд. 36, кв.
14) — № 409/485/15-ц.

Войтенко Юлія Олександрівна о 15.30 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, пров. 12-й
Ленінський, буд. 3-а) — № 409/513/15-ц

Солоненко Олександр Григорович о 15.45 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Лутугине, вул.
Крупської, буд. 25, кв. 51) — № 409/436/15-ц

Бондарев Володимир Миколайович о 16.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська обл.,
Лутугинський р-н., смт Георгіївка, вул. Леванев-
ського, буд. 266) — № 409/546/15-ц

Кравцов Олександр Сергійович о 16.15 (останнє
відоме місце проживання: м. Лутугине, пр-т Миру,
буд. 16, кв. 58) — № 409/551/15-ц.

Сімоновський Дмитро Альбінович о 16.30 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул.
Шляхопровідна, буд. 5) — № 409/412/15-ц.

Суддя В.С. Полєно 
У разі неявки суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відпові-

дачі по справах вважаються належним чином по-
відомленими про час, день та місце проведення
судового засідання.

Бершадський районний суд Він-
ницької області викликає в судове за-
сідання як відповідачів: Мосьондза
Володимира Петровича, 1956 року на-
родження, Мосьондза Олександра
Петровича, 1959 року народження, та
Мосьондза Анатолія Петровича, 1954
року народження, по цивільній справі
№ 126/3583/15-ц за позовом Мосьон-
дза Віктора Петровича до Баланівської
сільської ради, Мосьондза Володи-
мира Петровича, Мосьондза Олексан-
дра Петровича та Мосьондза Анатолія
Петровича про визнання права влас-
ності на спадкове майно.

Розгляд справи відбудеться в при-
міщенні Бершадського районного суду
Вінницької області (вул. Шевченка, м.
Бершадь Вінницької області)
22.01.2016 року о 09.00 годині.

У разі неявки сторін справа буде
розглянута за відсутності відповідачів
за наявних у ній доказів.

Суддя Рудь О. Г.

Кролевецький районний суд Сум-
ської області відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає Давтяна Ігоря
Маісовича, 30.07.1983 року народ-
ження, уродженця та зареєстрованого
в с. Тулиголове Кролевецького району
Сумської області, як відповідача по
справі № 579/1795/15-ц, пр. №
2/579/18/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Давтяна Ігоря Маісовича
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Справа призначена до поперед-
нього судового засідання на 09 годину
00 хвилин 27 січня 2016 року та до
розгляду на 09 годину 30 хвилин 27
січня 2016 року в приміщенні Кроле-
вецького районного суду (м. Кроле-
вець Сумської області, вул. Франка,
13).

Суд пропонує Давтяну І.М. подати
письмові пояснення та всі наявні до-
кази по справі. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання, це
оголошення вважається належним по-
відомленням і справа буде розглянута
за відсутності Давтяна І.М.

Суддя Г. І. Cipa

Миколаївський районний суд
Львівської області викликає в су-
дове засідання Ревера Олега Ярос-
лавовича, 26.07.1984 р.н., останнє
відоме місце реєстрації м.Миколаїв
Львівської області вул. Сагайдач-
ного, 81, як відповідача по справах
за позовами Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Галсервіс-
пак» та Іванечка Лева Васильовича
до Ревера Олега Ярославовича про
стягнення суми заборгованості
згідно договору купівлі-продажу і
договором позики.

Судове засідання відбудеться
10.02.2016 року о 10:00 год. і 11:00
год. у приміщенні Миколаївського
районного суду Львівської області
за адресою: 81600, м. Миколаїв,
вул. І.Мазепи, 29, зал №2.

У випадку чергової неявки в су-
дове засідання справа буде розгля-
нута у відсутності відповідача на
підставі зібраних по справі доказів.

Суддя Березюк Г.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до
Родіна Максима Володимировича про стягнення боргу за
кредитним договором. Відповідач у справі Родін Максим Во-
лодимирович, 1977 року народження, офіційно зареєстрова-
ний за адресою: м. Харцизьк, Донецької області, вул. Павлика
Морозова, 23/2, викликається на 08 лютого 2016 року о 10.00
год. до суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т.А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/6819/15-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Глубокого А.А., Глубокої О.Є. про стягнення заборгованості.
Відповідачі у справі Глубокий Андрій Анатолійович, 05.08.1977 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Луначарського, 60, пров. 3; Глубока Ольга Євгенівна, 09.01.1980
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Монтажна, 50-14, викликаються до суду о 09 год. 00 хв.
25 січня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Каліуш О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Приват Банк» до Бойко Дмитра Ігоровича,
Гладкого Владислава Ігоровича, Резникова
Олександра Олексійовича, Кайріс Олени Сер-
гіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі Бойко Дмитро Ігорович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою:
84511, Донецька область, м. Соледар, вул. Ле-
ніна, буд. 8, кв. 9), Гладкий Владислав Ігорович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адре-
сою: 84500, Донецька область, 
м. Артемівськ, вул. Чайковського, буд. 15, кв.
38), Резников Олександр Олексійович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою:
84542, Донецька область, Артемівський район,
с. Яковлівка, вул. Лісна, буд. 9), Кайріс Олена
Сергіївна (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: 84500, Донецька область, м. Арте-
мівськ, вул. Зелена, буд. 38), викликаються на
22 січня 2016 року на 09-30 годину до суду,
каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде роз-
гляну та за їх відсутності. 

Суддя Медінцева Н. М.

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:

22.01.2016 року
08:00  Імірсуїнов Олександр Юрійович (цивільна

справа 428/4835/15-ц)
08:30 Сторожев Володимир Вiкторович (цивільна

справа 428/8481/15-ц)
09:10  Будкова Оксана Борисівна (цивільна справа

428/8458/15-ц)
12:30  Котляр Олександр Миколайович (цивільна

справа 428/4941/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Олійник В.М.

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:

26.01.2016 року
08:30  Самофалов Сергій Олексійович (цивільна

справа 428/7496/15-ц)
16:00  Циганков Євген Iванович (цивільна справа

428/7558/15-ц)
27.01.2016 року
08:30  Медведь Євген Володимирович  (цивільна

справа 428/7502/15-ц)
16:30  Хрістова Валентина Володимирівна (ци-

вільна справа 428/8460/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Скочій Г. Д.

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:

28.01.2016 року
16:00 Крепак Андрій Вікторович (цивільна справа

428/3220/15-ц)
16:30 Коханова Наталія Миколаївна (цивільна

справа 428/3119/15-ц)
29.01.2016 року 
08:30 Дубовий Дмитро В’ячеславович (цивільна

справа 428/4063/15-ц)
09:00  Кравець Оксана Володимирівна (цивільна

справа 428/4088/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Скочій Г. Д.

Шевченківський районний суд Запорізької області
(Суддя Галущенко Ю.А.) викликає в судове засідання від-
повідачів по цивільних справах за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Прохо-
ренко Домни Василівни про стягнення заборгованості.

Прохоренко Домна Василівна, яка проживає за адре-
сою: Київська обл., Миронівський р-н, с. Зеленьки, у су-
дове засідання по цивільній справі № 336/7321/15-ц.
Судове засідання відбудеться о 12 годині 00 хвилин 26
січня 2016 року у приміщенні суду за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Чарівна, 117а.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідачі
вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути
розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі ст.169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Рябинського Андрія Васильовича, Чешука Вік-
тора Антоновича, Кузьміну Тетяну Трохимівну, Чуіса Леоніда
Івановича, Милих Сергія Володимировича для участі в цивіль-
них справах за позовом ПАТ Банк «Траст», які відбудуться 03
лютого 2016 року до Милих Сергія Володимировича о 13.00
годині; до Чуіса Леоніда Івановича о 13.10 годині; до Кузьміної
Тетяни Трохимівни о 13.20 годині; до Чешука Віктора Анто-
новича о 13.30 годині; до Рябинського Андрія Васильовича о
13.40 годині про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються 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

Сєвєродонецьким  міським судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Железняк Костянтин Анатолійович (останнє відоме
місце проживання: 94016, Луганська обл., м. Стаханов, вул.
Макерова, буд. 6, кв. 60) на 08 годину 50 хвилин 22.01.2016
р. для участі у розгляді справи № 428/9340/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Чаус Тетяна Анатоліївна (останнє відоме місце прожи-
вання: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Стаханова,
буд. 3, кв. 108) на 08 годину 40 хвилин 22.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 428/8493/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Пархомчук Сергій Вікторович (останнє відоме місце
проживання: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Кос-
мічна, буд. 29, кв. 38) на 08 годину 20 хвилин 22.01.2016 р.
для участі у розгляді справи по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

Суддя Олійник В.М.

Сєвєродонецьким  міським судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Товстюк Людмила Павлівна (останнє відоме місце про-
живання: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 70 р. Жов-
тня, буд. 3, кв. 137) на 08 годину 20 хвилин 22.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 428/84807/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Мансуров Ринат Рашидович (останнє відоме місце про-
живання: 94007, Луганська обл., м. Стаханов, пров. Маріу-
польський, буд. 1) на 09 годину 00 хвилин 22.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 428/9289/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Попов Олександр Миколайович (останнє відоме місце про-
живання: 94095, Луганська обл., м. Алмазна, вул. Терешкової,
буд. 8, кв. 18) на 13 годину 00 хвилин 22.01.2016 р. для участі
у розгляді справи № 428/9062/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

Суддя Олійник В.М.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Волкова Леоніда
Михайловича, 12.01.1967 р.н., Волкову
Тетяну Анатоліївну, 31.05.1961 р.н., як
відповідачів в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом № 409/3277/15-ц
ПАТ «Універсал Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором,
що відбудеться 21.01.2016 року о 12 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Ратов Василь Євгенійович,
18.12.1982 року народження, мешкає
за адресою: с. Пришиб Балаклій-
ського району Харківської області,
викликається як відповідач у судове
засідання 21.01.2016 року на 09 го-
дину 00 хвилин до Вовчанського рай-
онного суду Харківської області за
адресою: м. Вовчанськ, вул. Кірова, 2,
Харківської області, для участі у
справі за позовом Служби у справах
дітей Вовчанської районної державної
адміністрації Харківської області в ін-
тересах Ратова Сергія Васильовича
про позбавлення батьківських прав.

Явка до суду є обов’язковою. В
разі повторної неявки відповідача,
справа буде розглядатися за його від-
сутності на підставі наявних матеріа-
лів справи.

Суддя С. В. Ворона

Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Склон-
чак Віру Анатоліївну, Склончак
Дениса Володимировичаяк від-
повідачів у цивільній справі 
№ 426/5560/15-ц за позовом Пуб-
лічне акціонерне товариство «БМ
Банк» до Склончак Віри Анатолі-
ївни, Склончак Дениса Володими-
ровича про стягнення боргу, в
судове засідання, яке відбудеться
26 січня 2016 року о 15.30 год. в
приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове
засідання, суд проводитиме роз-
гляд справи без участі відповіда-
чів.

Суддя О.А. Гашинська

Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Сакура
Олену Віталіївну, Сакура Дениса
Олеговича як відповідачів у ци-
вільній справі № 426/5257/15-ц за
позовом Публічне акціонерне то-
вариство «БМ Банк» до Сакура
Олени Віталіївни, Сакура Дениса
Олеговича про стягнення боргу, в
судове засідання, яке відбудеться
26 січня 2016 року о 16.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове
засідання, суд проводитиме роз-
гляд справи без участі відповіда-
чів.

Суддя О.А. Гашинська

Калинівський районний суд
Вінницької області викликає від-
повідача Рибачук Віталія Станісла-
вовича, місце проживання якого
невідоме, останнє місце перебу-
вання: м. Київ, вул. Маршала Тимо-
шенка, 29 а, кв.312, по цивільній
справі за позовом Рибачук Інни
Петрівни до Рибачука Віталія Ста-
ніславовича про розірвання шлюбу,
в судове засідання, яке відбудеться
о 10:00 год. 28 січня 2016 року за
адресою: м. Калинівка, вул. Дзер-
жинського, 70, каб. № 7 Вінницької
області. 

У разі неявки відповідача в су-
дове засідання справу буде роз-
глянуто за його відсутності за
наявними в справі доказами.

Суддя Каращук О.Г.

Управління освіти 

та інноваційного 

розвитку 
Печерської районної

в місті Києві 

державної адміністрації 
оголошує конкурс 

на заміщення вакантної посади

державного службовця — голов-

ний спеціаліст відділу з навчальної

та виховної роботи.

Телефон для довідок: 

253-74-05.

Гусятинським районним судом

Тернопільської області виклика-

ється до суду:

— Шкрамко Тетяна Дмитрівна

(останнє відоме місце прожи-

вання: 48273, Тернопільська обл.,

Гусятинський р-н, 

с. Гадинківці) на 09 годину 00 хви-

лин 22.01.2016 р. для участі у роз-

гляді справи № 596/2320/15-ц по

суті за позовом ПАТ «Акцент-

Банк».

Суддя Козяр Л.В.
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У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа за позовом Ор-
гану опіки та піклування Броварської РДА до Мельніченко
Світлани Михайлівни про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів.

Суд викликає як відповідача по вказаній справі Мельні-
ченко С.М., остання відома адреса проживання: Чернігівська
область, Носівський район, с. Козари, вул. Незалежності, 4.

Розгляд справи повторно відкладено на 09 год. 40 хв. 17
лютого 2016 року та відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215. Суд по-
переджає, що у випадку повторної неявки справа буде
розглянута у відсутності відповідача за наявними в ній ма-
теріалами з постановленням заочного рішення.

Суддя Н. П. Маценко

Святошинський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідачів: Ніколаєву Валентину Воло-
димирівну, Шамі Аліну Мохамедівну, Шамі Даніелу
Мохамедівну за позовом Ляшук Людмили Сергіївни,
Боссар Олени Василівни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням,
яке призначено до слухання на 9 лютого 2016 року о 12
год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал №4.

У разі неявки в судове засідання відповідачів без по-
важної причини розгляд справи буде проведено у їхню
відсутність за наявними доказами по справі.

Суддя Мазур І. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Яковлеву Вікторію Вікторівну (м. Конотоп Сум-
ської області, вул. Лазаревського, 10, кв. 24) у судове
засідання як відповідача за позовом Яковлева Василя
Олександровича про поділ майна колишнього подружжя
на 25 січня 2016 року о 14 год. 30 хв., яке відбудеться
за адресою: м. Васильків, Київська область, вул. Шев-
ченка, 8, суддя Корнієнко С.В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин, воно буде проведено у вашу відсут-
ність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання як відповідача Ільніцького Віталія
Миколайовича, яке призначено на 18 лютого 2016
року о 10.00 год. з розгляду цивільної справи
№369/3881/15-ц, провадження 2/369/5379/15 за по-
зовом Погребиського Богдана Івановича до Ільніць-
кого Віталія Миколайовича про стягнення
заборгованості за договором позики.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя H. C. Пінкевич

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Гаврильченка Олександра Анатолійовича,
01.06.1963 р.н., останнє місце проживання: м. Конотоп,
вул. Паризької Комуни, 36, Сумська область, як відпові-
дача по цивільній справі № 2/577/5674/15 р. за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором у розмірі 11 832 грн 42 коп. у су-
дове засідання, яке відбудеться 5 лютого 2016 року о 9
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.

Суддя Л. В. Громова

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
відповідача Орлову Валентину Олексіївну за позовом
Нерченко Тетяни Яківни про визнання договору 
купівлі-продажу дійсним на 25.01.2016 року о 13
год. 00 хв. у каб. № 17 Заводського районного суду
м. Миколаєва по вул. Радісній, 3. Після публікації
оголошення, відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у разі неявки
справу може бути розглянуто за його відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Коваленко Олександр Володимирович виклика-
ється в судове  засідання як відповідач для розгляду
цивільної справи за позовом Солошенко Наталії Ва-
силівни до Коваленка Олександра Володимировича
про зміну прізвища дитини на 09 год. 30 хв. 8 лютого
2016 року в Шевченківський районний суд м. Києва
(м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).

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

Суддя І. О. Макаренко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кравченка Ігоря Воло-
димировича, Пригіну Ірину Вікторівну як відповідачів у
судове засідання по цивільній справі № 426/5211/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк
Форум» до Кравченка І.В., Пригіної І.В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що відбудеться
28 січня 2016 року о 16.00 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до відповідача Олезаренка
Ігоря Миколайовича, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, Калінінський район,
вул. Черникова, буд. 32, кв. 8, викликається 25 січня
2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
викликає до суду Гусак Світлану Юріївну, Гусака Василя Ми-
колайовича як відповідачів у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Гусак Світлани
Юріївни, Гусака Василя Миколайовича про стягнення суми
заборгованості за кредитним договором, процентів, нара-
хованих за користування кредитом, та пені, розгляд якої від-
будеться 03.02.2016 р. о 08.45 год. у приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, № 31, каб. № 24.

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 відсутність.

Суддя Т. I. Скрипниченко

Сєвєродонецьким  міським судом Луганської

області викликається до суду:

- Денщіков Сергій Юрійович (останнє відоме

місце проживання: 94000, Луганська обл., м. Ста-

ханов, вул. Перемоги, буд. 9, кв. 15) на 08 годину

30 хвилин 25.01.2016 р. для участі у розгляді

справи № 428/9076/15-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк».
Суддя Скочій Г.Д.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Марахович Олега Анатолійовича, 26.09.1968 року
народження, місце реєстрації: м. Жмеринка, вул. Дундича,
37, Вінницької області, в судове засідання як відповідача
у цивільній справі № 130/1695/15-ц, № 2/130/11/2016 за
позовом Марахович Жанни Леонідівни, що діє в інтересах
Марахович Ганни Валеріївни, до Марахович Олега Анато-
лійовича про поділ в натурі житлового будинку та земель-
ної ділянки, яке відбудеться о 09 год. 01.02.2016 року за
адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образ-
цова, 6. У разі неявки відповідача Марахович Олега Ана-
толійовича в судове засідання, справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними у справі доказами. Про при-
чини неявки повідомити суд.

Суддя В.П. Камінський

Іллічівський міський суд Одеської області викли-
кає в якості третьої особи Товариство з обмеженою
відповідальністю «Масс-Логістик» по адміністратив-
ній справі № 501/3623/15-а за позовом Шапкіна Вік-
тора Вікторовича до Державної фіскальної служби
України про скасування постанови про порушення
митних правил.

Судове засідання відбудеться 01 лютого 2016 р.
о 10.00 год. за адресою: Одеська область, м. Іллі-
чівськ, вул. Праці, буд. 4, зал судового засідання
№ 1.

Суддя Г.В. Максимович

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 23 березня 2016 р. о 09 годині 45 хвилин в
залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слу-
хання справи за позовом КБ «Приватбанк» до Кос-
тржицького Ігоря Анатолійовича про стягнення
заборгованості.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється як відповідач Костржицький Ігор Анатолійо-
вич. В разі його неявки в судове засідання позов
може бути розглянутий за його відсутністю та на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Л.М. Чернявська

Солом’янський районний суд м. Києва викликає, 
Андруху Олександра Миколайовича (остання відома
адреса якого: 01001, м. Київ, вул. Суздальська, 24/61,
кв. 14), який є відповідачем по цивільній справі 
№ 760/16456/15-ц (2/760/7024/15) за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» про
стягнення боргу, в судове засідання на 26.01.2016 року
о 09 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. № 19.

У разі неявки до суду оголошення вважається на-
лежним повідомленням, і справу буде розглянуто по
суті у вашу відсутність за наявними у справі матеріа-
лами.

Суддя Кицюк В.С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Краснянську Ларису Олексіївну,
15.03.1954 року народження, в судове засідання, яке
призначене о 12 год. 00 хв. 08 лютого 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/1567/15-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Краснянської Л.О. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться за адресою: 71001, Запорізька область, смт
Куйбишеве, вул. Леніна, 26А (суддя Р.С. Солодовніков).
Копію позову та доданих матеріалів можна отримати в
суді за вищевказаною адресою або через «Електронний
суд» e-court.mail.gov.ua.

Суддя Р.С. Солодовніков

Індустріальний районний суд м Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», буд.
№ 84, каб. № 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове
засідання, яке відбудеться 27 січня 2016 року о 12 годині
30 хвилин, громадянина Жугана Станіслава Васильовича
як відповідача по цивільній справі № 202/8606/15-ц, про-
вадження № 2/202/5054/2015 за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Жугана Станіслава Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Волошин Є.В.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Стегнієнко Дмитра Геннадійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром як відповідача Стегнієнка Дмитра Геннадійо-
вича, яке відбудеться 15.02.2016 року о 09 год. 00
хв. в приміщенні Придніпровського районного суду
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 324.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глянута без участі відповідача.

Суддя В.В. Шипович

Бартків Олександр Михайлович, зареєстрований:
с. Балакири, Городоцького району Хмельницької об-
ласті, викликається до Городоцького районного суду
Хмельницької області (Хмельницька область, м. Го-
родок, вул. Шевченка, 48) як відповідач о 10 год. 00
хв. 28 січня 2016 року по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Бартків Олександра
Михайловича про стягнення заборгованості. У разі
неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута на підставі тих доказів, які є в матеріалах
справи.

Суддя В. Мельник

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Зуйкова Сергія Валерійо-
вича, 13.09.1984 року народження у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-
Банк» до Зуйкова Сергія Валерійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 08.02.2016 року об
11.00 годині в приміщенні Роздільнянського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, вул. Леніна, 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С.І. Гринчак

Романівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Костенка Євгенія Олександро-
вича в судове засідання для розгляду цивільної справи
№ 290/1154/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Кос-
тенка Євгенія Олександровича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 22 січня 2016 року о 10.00 год. за
адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86, Житомир-
ської області, зал судових засідань № 1.

У разі неявки відповідача Костенка Є.О. в судове за-
сідання 22 січня 2016 року о 10.00 год. розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя В.П. Кравчук

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 11.02.2016 р. о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Степанової Вік-
торії Вікторівни, Ягіна Дмитра Юрійовича про стяг-
нення заборгованості.

Просимо відповідачів Степанову Вікторію Вікто-
рівну, Ягіна Дмитра Юрійовича з’явитися до суду на
вказані дату і час. У випадку неявки відповідачів
справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя О.Й. Ігнатенко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/10988/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Чорного Руслана Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 29.01.2016 року о
10-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Чорного Руслана Мико-
лайовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Сизона Олексія Валентиновича про стягнення за-
боргованості викликає до суду за адресою: Київська
область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315, Си-
зона Олексія Валентиновича, який проживає за ос-
танньою відомою адресою: вул. К. Маркса, 62, смт
Пісківка, 07820, як відповідача на 26 січня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності. 

Суддя Д. Унятицький

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 04.02.2016 року о 15 год.
00 хв., каб. № 48, як відповідача Шульгу Олега Сер-
гійовича за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Шульги О.С. про стягнення заборгованості.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І.Й. Наумова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 06 січня 2016 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі № 428/9523/15-ц за по-

зовом Долженка Андрія Вікторовича до Пупко Ок-

сани Вікторівни про визнання особи такою, що

втратила право користування житловим приміщен-

ням.

Суддя І.О. Юзефович

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідачку Матвійчук
Аллу Василівну, 27 листопада 1979 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: с. Кам’янка, вул. Шкільна,
30, Попільнянського району Житомирської області, в ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Матвійчук Алли Василівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
об 11.00 годині 17.02.2016 року в залі суду Попільнян-
ського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмель-
ницького, 24, Попільнянського району Житомирської
області.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Сікан В.М.

Жук Олександр Анатолійович, 28.11.1969 року народ-
ження, уродженець м. Ясинувата Донецької області, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Ясинувата, вул. Жовтнева, 162; Херсонська область,
м. Скадовськ, вул. Радянська, буд. № 28, кв. № 34, ви-
кликається як відповідач по цивільній справі за позовом
Жук Наталі Леонідівни про розірвання шлюбу. Судовий
розгляд відбудеться 26.01.2016 року о 09 год. в примі-
щенні Скадовського районного суду, розташованого в 
м. Скадовську Херсонської області, вул. Пролетарська,
39. У разі неявки, справа розглядатиметься за наявними
доказами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою пред-
ставника Бітієва Ельбруса Ілліча – Семенюка Віталія
Васильовича на заочне рішення Жовтневого районного
суду м. Дніпропетровська від 19 липня 2010 року по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«УкрСиббанк» до Бітієва Ельбруса Ілліча, Бітієва Сослана
Ельбрусовича про стягнення суми, відкладена до роз-
гляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області 
(м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 23 лютого
2016 року о 14 год. 30 хв.

У разі неявки відповідача по справі у судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т.П. Красвітна

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 23.12.2015 року було вине-

сено заочне рішення по цивільній справі

№ 409/2774/15-ц за позовом Карлова Віталія Юрі-

йовича до Карлової (Нєкрасової) Олени Микола-

ївни про розірвання шлюбу, яким позов Карлова

В.Ю. було задоволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/388/2016
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Філіповича О. В.
про стягнення заборгованості за кредит призначена
до розгляду на 19.01.2016 р. о 09.30 год., запасна
дата 25.01.2016 р. о 08.40 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Доброволь-
ського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Філіповича Олександра Володи-
мировича, зареєстрованого за адресою: м. Горлівка
Донецької обл., вул. Академічна, б.68, є обов’язко-
вою. При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

Уманська Ярослава Русланівна викликається в судове
засідання в якості відповідача для розгляду цивільної
справи за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Перший український експертний центр» до Уман-
ської Ярослави Русланівни про стягнення заборгованості
за оплату житлово-комунальних послуг на 12 год. 45 хв.
22 січня 2016 року в Шевченківський районний суд 
м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у випадку неявки справа буде розглянута за його відсут-
ність.

Суддя І. О. Макаренко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -9  -14       -6  -11
Житомирська -9  -14       -6  -11
Чернігівська -9  -14       -6  -11
Сумська -9  -14       -6  -11
Закарпатська -9  -14       -5  -10
Рівненська -9  -14       -6  -11
Львівська -10  -15       -6  -11
Івано-Франківська -13  -18       -6  -11
Волинська -9  -14       -6  -11
Хмельницька -9  -14       -6  -11
Чернівецька -13  -18       -6  -11
Тернопільська -10  -15       -6  -11
Вінницька -9  -14       -6  -11

Oбласть Нiч          День
Черкаська -9   -14      -6   -11
Кіровоградська -9   -14      -6   -11
Полтавська -9   -14      -6   -11
Дніпропетровська -9   -14      -6   -11
Одеська -11   -16      -6   -11
Миколаївська -10   -15      -6   -11
Херсонська -9   -14      -2     -7
Запорізька -4      -9      -2     -7
Харківська -8   -13      -5   -10
Донецька -7   -12        0     -5
Луганська -6   -11      -5   -10
Крим -3      -8        0     -5
Київ -10   -12      -7     -9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Драй-Хмара
повертається 
до читачів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСТАТІ. У Черкасах презентували перше найповніше ви-
дання творів українського поета, літературознавця та перекла-
дача Михайла Драй-Хмари. З цієї нагоди в національному уні-
верситеті імені Богдана Хмельницького зібралися представни-
ки влади, бібліотек, музеїв, видавництв, засобів масової інфор-
мації, керівники, викладачі та студенти провідних вищих на-
вчальних закладів обласного центру. Видання представили за-
ступник директора Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН
України, літературознавець Сергій Гальченко та народний де-
путат України Микола Томенко. Книга вийшла у видавництві
«Наукова думка» обсягом 710 сторінок. Видання побачило світ
у рамках бюджетної програми «Українська книга» за підтримки
Державного комітету телебачення та радіомовлення України.
Воно містить поезію, поетичні переклади, матеріали наукової
діяльності, щоденник 20-х років і листування Драй-Хмари, лі-
тературознавчі праці та рецензії. Наклад «Творів» розійдеться
по всіх вищих навчальних закладах та книгозбірнях України.
Гості передали Черкащині книги для бібліотек та музеїв, додав-
ши черговий випуск томенківського «Українського щорічника»
та книгу керівника національно-культурного центру Шевченка
в Москві Володимира Мельниченка. 

Михайло Опанасович Драй-Хмара народився у Малих Канів-
цях Чорнобаївського району на Черкащині й розстріляний у
1939 році в таборах на Колимі. Як науковець-славіст, знавець
багатьох мов він зробив неоціненний внесок у розвиток літера-
тури своїми перекладами. Блискуче перекладав зокрема по-
езію Верлена, Малларме, Метерлінка, М.Богдановича та інших.
На жаль, багато перекладів Драй-Хмари було знищено в за-
стінках НКВС. Для образно-символічного світу поета  харак-
терна природна стихійність, можливо, навіть певна «недисцип-
лінованість», що свідчить про химерність соціального буття.
Поезія Драй-Хмари належить до найбагатших своєю мовою, з
її запашними архаїзмами і сміливими життєздатними новотво-
рами. 

Нині в Малих Канівцях замість стели радянському діячеві Ко-
товському встановлено пам’ятний знак видатному землякові —
поетові, літературознавцю та перекладачеві Драй-Хмарі. 

Присутні наголошували на особливій важливості підтримки
українського слова, українського духу, грамотного ведення в
Україні всієї гуманітарної політики.

І кожен фініш — 
це, по суті, старт!
БІАТЛОН. Українці в  неділю здобули два «золота» 
у найпрестижніших  естафетних перегонах

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»

Жіноча збірна України з
біатлону виграла «зо-

лото» на п’ятому етапі Кубка
світу в німецькому місті Ру-
польдінг. Ірина Варвінець,
Юлія Джима, Валя Семерен-
ко та  Олена Підгрушна  за-
діяли в естафеті не лише
швидкість та влучність, а й
досвід. 

Ірина Варвінець і Юлія
Джима успішно почали гон-
ку для нашої команди, не
припустившись жодного
промаху на перших двох вог-
невих рубежах і оформивши
30 секунд переваги над най-
ближчими переслідувачами.
Валя Семеренко, яка старту-
вала третьою, не зуміла за-
крити останню мішень і ви-
рушила на штрафне коло, а
потім знов помилилася на ос-
танньому пострілі, однак
змогла виправитися, вико-
риставши додатковий набій. 

Останньою на трасу вийш-
ла капітан команди Олена
Підгрушна, яка закрила всі
десять мішеней і рушила на
завершальне коло, маючи
дев’ять секунд переваги над
німкенею Лаурою Даль-
майєр. Останнє коло Під-
грушної — це окреме на-
дбання в нинішньому сезоні
українського біатлону. Олена
не здалася під натиском
швидшої суперниці, напо-
легливо відпрацювала всі пі-
дйоми і на фінішну пряму
вийшла трохи попереду. А
німкеня, поступово накочую-
чись на  нашу біатлоністку,
припустилася тактичної по-
милки, обравши той самий
фінішний коридор, що й ук-
раїнка. І досвідчена Олена
гранично грамотно, не змі-
нюючи коридору і не пору-
шуючи правил, «зачинила
хвіртку» і змусила німкеню
під невдоволений  гул трибун
корегувати траєкторію.

«Фініш з Лаурою був важ-
ким. Вона дуже швидка, що
довела на січневих етапах.
На стійці розуміла, що її до-
даткові набої не врятують і
потрібно вивертатися, щоб
фінішувати першою. Добре,
що я відпрацювала фінішну
пряму до кінця, билася за ко-
жен метр», — цитує Олену
Підгрушну championat.com.

Лаура Дальмайєр, до речі,
привселюдно перепросила
за освистування уболіваль-
никами перемоги Олени Під-
грушної в естафеті. Про це в
коментарі заявив президент
Федерації біатлону України
Володимир Бринзак. За його
словами, після нагороджен-
ня Дальмайєр узяла мікро-
фон, попросила вибачення за
вболівальників, сказала, що
нашу перемогу було здобуто
в чесній боротьбі, а помилки
припустилася вона сама.

«Після цього всі трибуни
дружно аплодували, і га-
даю, на цьому неприємну
ситуацію можна вважати
вичерпаною. Ще раніше
диктор на стадіоні оголосив,
що порушення правил на
фініші Олени не було. Після
нагородження наші й ні-
мецькі спортсменки тепло
одна одну привітали, обня-
лися, зробили спільне фото.
Ось таку поведінку називаю
справжнім спортивним ду-
хом», — розповів президент
федерації.

Ще одну перемогу україн-
ці здобули у змішаній еста-
феті на п’ятому етапі Кубка
IBU в італійському місті Рід-
нау. Українська збірна у
складі Юлії Журавок, Надії
Бєлкіної, Андрія Доценка та
Артема Прими в сумі при-
пустилася чотирьох прома-
хів на вогневих рубежах і ви-
грала гонку з перевагою 12,9
секунди над командою Росії. 

У міксті українці випередили росіян (зліва направо: Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Артем
Прима та Андрій Доценко)
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Наші не поїдуть до
Тюмені не через політику

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак
спростував поширену раніше нібито його заяву, що українські
біатлоністи не поїдуть на чемпіонат Європи в Тюмень з полі-
тичних причин, побоюючись провокацій, пояснивши, що при-
чини цього рішення були іншими. 

«Головна — те, що чемпіонат проводять у незручні строки,
а у нас головне завдання — підготовка до чемпіонату світу»,
— зазначив глава федерації. 

Він зауважив, що незручно добиратися зі зброєю до Тюмені
через транспортні проблеми, і навів приклад, коли українська
юнацька команда за домовленістю із Союзом біатлоністів Росії
торік у вересні їхала з Мінська в Остров для участі в першості
Росії з літнього біатлону. І змушена була  після 400 км дороги
повертатися.

«Ми надалі завжди із задоволенням братимемо  участь у різ-
них змаганнях та навчально-тренувальних зборах на території
Росії. Найближчі плани — участь у фіналі Кубка світу в Ханти-
Мансійську в березні», — анонсував В. Бринзак.

Коридор завжди обирає той, хто попереду йде




