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

Експерти розповіли «УК», 
як вплинуть зміни 
до Меморандуму з МВФ 
на пенсійну реформу

ЦИФРА ДНЯ

Децентралізацію
відклали на наступну
сесію

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ. Верховна Рада змінила статтю за-
кону про регламент, яка дозволяє парламенту внести зміни до
Конституції на наступній сесії. За таке рішення проголосували
229 депутатів. 

Тож Верховна Рада  дозволила собі розглядати проект змін
до Конституції України, який, за висновком Конституційного су-
ду, відповідає вимогам Основного Закону. Його попередньо
схвалила Верховна Рада, але не розглянула на наступній чер-
говій сесії після попереднього схвалення, тож може розглядати
на наступній за нею черговій сесії.

Цю  правку не підтримали фракції «Самопомочі» і Радикаль-
ної  партії. Однак спікер парламенту  Володимир Гройсман за-
явив, що ці зміни до регламенту дадуть «додатковий час на
дискусію і жодним чином не мають  стосунку до конституційного
перевороту». 

Президент України Петро Порошенко учора оперативно під-
писав Закон України №948-VIII «Про внесення змін до статті 149
Регламенту Верховної Ради України».

ЦИТАТА ДНЯ

Єнс СТОЛТЕНБЕРГ:
«Політика Росії 

та нестабільність 
на південних рубежах

Північноатлантичного
альянсу змусили 
нас припинити

скорочення витрат 
на оборону».

Генеральний секретар НАТО про безпекові виклики 

1,881 млрд грн
становила торік загальна заборгованість

з виплати заробітної плати в Україні 5
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АБІТУРІЄНТ-2016

Випускники шкіл
складатимуть однорівневі
тести, а результати з двох
предметів зарахують 
як ДПА
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Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Ознайомившись з Бюджетним
кодексом та Законом «Про

Державний бюджет України на
2016 рік», нині багато хто ціка-

виться питанням доцільності
внесених новацій. Звісно, закон є
закон, і його треба виконувати.
Однак є галузі, які не готові опи-
нитися без будь-якого державно-
го фінансування. Одна з них —
освітня. 

Прикінцеві положення закону
дозволяють уряду виконувати
(або не виконувати) багато норм
освітнього законодавства залеж-
но від наявних коштів. Таку си-
туацію на недавній обласній
нараді працівників профтехосві-

ти її учасники назвали критич-
ною. Адже прагнення зекономи-
ти, в одну мить залишивши
галузь на голодному пайку, може
невдовзі спричинити негативні
наслідки — навіть болючіші, ніж
може здаватися. Цю тезу, яка

звучала в багатьох виступах пра-
цівників закладів профтехосвіти,
найповніше розкрив директор
Черкаського професійного
ліцею Юрій Куліш. Пропо-
нуємо ознайомитися з його
думками. 7

«Фантом» 
завдає удару
у відповідь

«Фантом» 
завдає удару
у відповідь

ЛІНІЯ ЗІТКНЕННЯ.ЛІНІЯ ЗІТКНЕННЯ. Вже рік
спецпідрозділ Державної
фіскальної служби
протидіє 
контрабанді 
в зоні АТО 

Навіщо пиляти гілку, на якій сидимо?
ПРОФТЕХОСВІТА. Новації в Бюджетному кодексі щодо передачі повноважень фінансування
ПТУ на місця можуть зруйнувати систему підготовки робітничих кадрів
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

15.02.2016 р. (резервне судове засідання 19.02.2016 р.) 
Шеліхов Дмитро Віталійович о 08.00 (останнє відоме місце про-

живання: м. Луганськ, вул. 2-а Червонознаменна, буд. 49, кв. 13 ) —
№ 409/1381/15-ц

Климаш Ганна Миколаївна о 08.15 (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., Лутугинський р-н., смт Білоріченський, кв.
Ювілейний, буд. 4, кв. 47) — № 409/1328/15-ц

Перерва Ганна Михайлівна о 08.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, вул. Мічуріна, буд.40) — № 409/1406/15-ц

Негрєєв Олександр Едуардович о 08.45 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, кв. Гер. Сталінграда, буд. 5, кв. 121) — 
№ 409/1404/15-ц

Комарова Катерина Сергіївна о 09.00 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, пров. 4-й Печерський, буд. 11) — 
№ 409/1450/15-ц

Пузирний Володимир Миколайович о 09.15 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, кв. Щербакова, буд. 1, кв. 6 ) — 
№ 409/1423/15-ц 

Кирилюк Віктор Григорійович о 09.30 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Луганська міськрада, смт Ювілейне, вул.
Котовського, буд. 1, кв. 22) — № 409/1429/15-ц

Куліков Валентин Михайлович о 09.45 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Білоріченський, кв-л
Ювілейний, буд.3, кв.63) — № 409/1482/15-ц

Хоменко Валентина Яківна о 10.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Лутугине, кв-л 40 років Перемоги, буд.4, кв.81) — 
№ 409/1428/15-ц

Манченко Володимир Олександрович о 10.15 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Врубів-
ський, вул. Першотравнева, буд. 32) — №  409/1471/15-ц  

Кєрімова Ельміра Ядуллаївна о 10.30 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, с-ще Ювілейне, вул. Запорожченко, буд. 13,
кв. 49) — № 409/3118/15-ц

Удеревський Андрій Володимирович о 10.45 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, кв-л Ольхівський, буд. 16, кв. 145)
— № 409/1519/15-ц 

Фадєєв Вадим Володимирович об 11.00 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, 1-й мікрорайон, буд. 4, кв. 14) — 
№ 409/819/15-ц

Чижик Юлія Володимирівна об 11.15 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Леніна, буд. 9, кв. 10) — 
№ 409/842/15-ц

Журавльова Валентина Анатоліївна об 11.30 (останнє відоме
місце проживання:м. Луганськ, вул. Побєдоносна, буд. 11, кв. 36 )
— № 409/1469/15-ц

Сухаревський Борис Олександрович об 11.45 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Українська, буд. 7, кв.17 ) — 
№ 409/1522/15-ц

Мазурик Сергій Васильович о 13.00 (останнє відоме місце про-
живання: м. Луганськ, кв-л Мирний, буд. 16, кв. 162 ) — 
№ 409/1528/15-ц 

Печенюк Валентина Леонiдiвна о 13.30 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Лутугинський р-н., смт Георгіївка, пров.
Леваневського, 1, буд. 39) — № 409/3143/15-ц

Капустін Юрій Анатолійович о 13.45 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Фабричне, кв-л Га-
гаріна, буд. 2, кв. 3 ) — № 409/400/15-ц

Гребенюк Наталія В’ячеславівна о 14.00 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, кв-л Зарічний, буд. 2, кв. 126) — 
№ 409/483/15-ц

Огієнко Ганна Олександрівна о 14.15 (останнє відоме місце про-
живання: м. Лутугине, вул. О. Кошевого, буд. 11, кв. 63 ) — 
№ 409/440/15-ц

Святоха Олена Олексіївна о 14.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Біле, вул. Совхозна,
буд. 43 ) — № 409/354/15-ц

Грабовська Тетяна Митрофанівна о 14.45 (останнє відоме місце
проживання: м. Лутугине, кв. 40 років Перемоги, буд. 4, кв. 43 ) —
№ 409/386/15-ц

Коробка Марина Адольфівна о 15.00 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул. До-
нецька, буд. 51, кв. 2) — № 409/905/15-ц

Крижановська Вікторія Володимирівна о 15.15 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Біле, вул.
Карла Маркса, буд. 1, кв. 4) — № 409/940/15-ц

Алексєєвський Ігор Володимирович о 15.30 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Біле, вул. Радян-
ська, буд. 132) — №  409/927/15-ц

Пашенцев Сергій Олександрович о 15.45 (останнє відоме місце
проживання: м. Лутугине, вул. Комсомольська, буд. 7, кв. 1) — 
№ 409/936/15-ц

Русин Роман Валерійович о 16.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, вул. Декабристів, буд. 46 в) — № 409/971/15-ц

Сисоєва Ольга Вікторівна о 16.15 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, буд. 5, кв. 34) — 
№ 409/396/15-ц

Салієнко Ольга Михайлівна о 16.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Челюскинець, вул. Ц. Са-
дива, буд. 7, кв. 1) — № 409/356/15-ц

Полукарьов Дмитро Миколайович о 16.45 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Весела Тарасiвка,
вул. Кiрова, буд. 27) — № 409/866/15-ц

Суддя  В.С. Полєно 
02.02.2016 р.  (резервне судове засідання 11.02.2016 р.) 
Апостой Юрiй Миколайович об 11.00 (останнє відоме місце про-

живання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Ясне, вул. 40 Рокiв
Перемоги, буд.6) 

Суддя  В.Г. Скворцова
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі

ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вва-

жаються належним чином повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ
№ QCBS-C1

(консультаційні послуги, відбір фірми)
УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення
України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Проведення пілотного проекту щодо виведення малозабезпечених
сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності
Код закупівлі QCBS-C1

Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та
розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі реалізації проекту «Модер-
нізація системи соціальної підтримки населення України» та має
намір використати частину коштів цієї позики на консультаційні по-
слуги. 

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») включають підготовку
до впровадження, методичний, навчальний та інформаційний суп-
ровід, а також моніторинг і оцінку результатів пілотного проекту
щодо залучення до роботи непрацюючих працездатних членів ма-
лозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. Порядок
проведення пілотного проекту визначено постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 02.12.2015 № 1154. Результатами пілотного про-
екту, зокрема, мають стати: 1) розроблення та апробація нових
організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів залу-
чення до роботи непрацюючих працездатних одержувачів державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо пере-
міщених осіб; 2) широке інформування населення, зокрема мало-
забезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб про нові
можливості інтеграції до ринку праці; 3) розроблення та запровад-
ження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, соціальних служб, центрів
зайнятості із залученням громадськості, спрямованого на ефек-
тивне залучення до роботи непрацюючих працездатних одержувачів
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та внут-
рішньо переміщених осіб; 4) підвищення ролі територіальної гро-
мади у вирішенні питань малозабезпечених сімей; 5) розроблення
пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-пра-
вової бази у сфері надання державної соціальної допомоги та зай-
нятості населення з метою стимулювання працевлаштування
непрацюючих працездатних громадян із малозабезпечених сімей та
внутрішньо переміщених осіб.

Очікуваний період надання послуг – два роки, з липня 2016 року
по червень 2018 року.

Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує
прийнятні консультаційні компанії (далі – «Консультанти») висло-
вити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською
або англійською мовами). Зацікавлені Консультанти мають надати
інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та квалі-
фікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Критерії
для включення компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• не менше 5 років підтвердженого досвіду надання консульта-

тивних послуг у сфері соціального захисту та/або державного уп-
равління;

• не менше 5 років підтвердженого досвіду надання консульта-
тивних послуг у сфері просування та впровадження регіональних
або соціальних стратегій розвитку;

• досвід у підготовці та супроводженні прийняття проектів актів
законодавства у сфері соціальної політики;

• досвід проведення комунікативної кампанії, формування гро-
мадської думки та позитивного іміджу держави/регіону у сфері ре-
формування регіональної та/або соціальної політики.

Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• досвід у реалізації спільних проектів з регіональними органами

влади;
• досвід у підготовці та супроводженні прийняття проектів актів

законодавства у сфері підприємництва;
• досвід у сфері консультаційного супроводження проектів роз-

витку малого та середнього бізнесу;
• досвід впровадження проектів, спрямованих на підвищення зай-

нятості населення або у сфері соціального захисту населення.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9

«Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР,
кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку»,
опублікованого Світовим банком у січні 2011 року (далі – «Керів-
ництво із закупівлі послуг консультантів»), що визначає політику
Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня за-
гальної кваліфікації.

Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою від-
бору на основі якості та вартості (QCBS).

Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформа-
цію за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00, окрім вихідних
днів.

Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром
або електронною поштою (сканована версія) за наведеною нижче
адресою до 18:00 (за місцевим часом) 11 лютого 2016 року.

Міністерство соціальної політики України
                 вул. Еспланадна, 8/10
                 Київ, 01601, Україна
До уваги:   Устименка Сергія Олександровича, заступника Мініс-

тра соціальної політики з питань європейської 
інтеграції; голови Комітету з конкурсних торгів

Телефон:   + 38 (044) 289-74-03
Ел.пошта:  serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua
копія:         nproskurin@ukr.net; mac001@ukr.net; 
                 n.chaban@mlsp.gov.ua

Солом’янський районний суд 
м. Києва (м. Київ, вул. М. Кривоноса,
25, каб. 27) викликає 02.02.2016 року
о 09 год. 00 хв. Розгона (Костяного)
Богдана Леонідовича як відповідача у
цивільній справі № 760/21951/15-ц за
позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Розгона
(Костяного) Богдана Леонідовича про
відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.

У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за відсутності відповідача.

Суддя О.М. Букіна

В провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва знаходиться цивільна
справа № 761/33136/15-ц за позовом
Шестакової Тетяни Миколаївни до Шеста-
кова Володимира Анатолійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено
на 03.02.2016 р. о 08.30 год. в Шевченків-
ському районному суді м. Києва. Шевчен-
ківський районний суд міста Києва
викликає Шестакова Володимира Анато-
лійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 16,
кв. 98) як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки справа буде розглядатися за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя В.М. Маліновська

В провадженні Апеляційного суду Київської області зна-
ходиться цивільна справа номер 367/474/15-ц, номер про-
вадження 22ц-780/343/16 за апеляційною скаргою
Пугаченко Євгенії Анатоліївни на заочне рішення Ірпін-
ського міського суду Київської області від 03 березня 2015
року у справі за позовом Пугаченко Євгенії Анатоліївни до
товариства з обмеженою відповідальністю «Галсмотор»
про спонукання до виконання умов договору, стягнення
матеріальної та моральної шкоди.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 09 год.
30 хв. 02 лютого 2016 року в приміщенні Апеляційного
суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15.

Апеляційний суд викликає Товариство з обмеженою
відповідальністю «Галсмотор» як відповідача по справі в
судове засідання на вищезазначений день та час.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться за їх
відсутності.

Суддя Л.І. Касьяненко

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 21 січня 2016 року за № 44 

Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 
розпочато задоволення вимог кредиторів третьої черги, 

відповідно до статті 52 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування
коштів на рахунки кредиторів, що відкриті в банківських установах, почи-
наючи з 21 січня 2016 року і до повного погашення заборгованості.

Для отримання інформації щодо акцептування кредиторських
вимог можна звертатись до ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» за телефонами:

044 291-11-92; 044 291-11-50; 044 291-11-57; 044 291-11-56.

Втрачені дві круглі печатки 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХАР БЕРКУТ»

(ідентифікаційний код 36545066) 
вважати недійсними.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 січня 2016 р. № 32-р
Київ

Про звільнення Тягульського В. Г. від виконання обов’язків
начальника державного територіально-галузевого об’єднання 

«Південно-Західна залізниця» 
Звільнити Тягульського Володимира Григоровича від виконання обов’язків начальника державного те-

риторіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 січня 2016 р. № 33-р

Київ
Про звільнення Федорка І. П. від виконання обов’язків

начальника державного підприємства «Придніпровська
залізниця»  

Звільнити Федорка Івана Петровича від виконання обов’язків начальника державного підприємства «При-
дніпровська залізниця» у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 35-р

Київ
Про звільнення Курикіна С. І. з посади 

заступника Міністра екології та природних ресурсів України 
Звільнити Курикіна Сергія Івановича з посади заступника Міністра екології та природних ресурсів України

за результатами службового розслідування у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 36-р

Київ
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 811
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015

р. № 811 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра екології та природних ресурсів Ук-
раїни на Курикіна С. І.».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 37-р

Київ
Про звільнення Ноняка М. В. з посади 

заступника Міністра доходів і зборів України
Звільнити Ноняка Михайла Васильовича з посади заступника Міністра доходів і зборів України у зв’язку

з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 38-р

Київ
Про звільнення Горбахи М. М. з посади 

Голови Державної служби України з безпеки на транспорті
Звільнити Горбаху Миколу Миколайовича з посади Голови Державної служби України з безпеки на транс-

порті за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 39-р

Київ
Про звільнення Баліна В. А. з посади 

першого заступника Голови Державної інспекції України 
з безпеки на наземному транспорті

Звільнити Баліна Володимира Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної інспекції
України з безпеки на наземному транспорті у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 40-р

Київ
Про призначення Баліна В. А. виконуючим обов’язки 

Голови Державної служби України з безпеки на транспорті
Призначити Баліна Володимира Анатолійовича виконуючим обов’язки Голови  Державної служби України

з безпеки на транспорті до призначення в установленому порядку Голови цієї Служби.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 41-р

Київ
Про призначення Ноняка М. В. заступником 

Голови Державної служби України з безпеки на транспорті
Призначити Ноняка Михайла Васильовича заступником Голови Державної служби України з безпеки на

транспорті.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 42-р

Київ
Про призначення Шкура М. Ю. заступником 

Міністра регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 

Призначити Шкура Максима Юрійовича заступником Міністра регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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реклама. оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості, відповідачі по
справах:

- Мирошниченко Валерій Олександрович, місце реєс-
трації та проживання: Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Ювілейна, 42-26,

- Селяніна Маргаріта Анатоліївна, місце реєстрації та
проживання: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ку-
рако-35, викликаються на 02.02.2016 року о 13 годині
00 хвилин до суду, каб. № 309, для участі у розгляді
справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/426/2016
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Єрємєєвої
Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту. Відповідач у справі: Єрємєєва
Ірина Іванівна, останнє відоме місце мешкання якої:
м. Горлівка, вулиця Данченка, будинок 14, квартира
73, викликається до суду 12 лютого 2016 року о 13
годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ністю.

Суддя М. О. Гусинський

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа № 236/152/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Кредобанк», в
інтересах якого на підставі довіреності діє Героцький
Артур Володимирович до Голуб Ольги Леонідівни, Го-
луба Анатолія Федоровича, Кулешник Катерини Вікто-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором у розмірі 141 812,88 гривень.

Відповідачі Голуб Ольга Леонідівна, Голуб Анатолій
Федорович, Кулешник Катерина Вікторівна виклика-
ються до каб. № 27 суду на 11 лютого 2016 року о 08 го-
дині 15 хвилин, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів справа
буде розглянута без їхньої участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400,
смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району
Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом
Кредитної спілки «Азовская Кредитная Компания» до Єф-
ременка Володимира Олександровича про стягнення суми
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач - Єфременко Володимир Олександрович,
зареєстрований за адресою: смт Мангуш, пров. Суворова,
б. 24, Першотравневий район, Донецька область, виклика-
ється 8 лютого 2016 року о 09.00 годині до Першотравне-
вого районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Єфременку Володимиру Олександровичу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази до 8 лютого
2016 року. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5.

Зміївський районний суд Харківської області викли-
кає Колеснікова Володимира Михайловича, 28.12.1967
року народження, мешканця: с. Борова Зміївського
району Харківської області, пров. Совхозний, 1, для про-
ведення судового засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Колеснікова Володимира Михай-
ловича про стягнення суми.

Судове засідання відбудеться 12.02.2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Зміївського районного суду
Харківської області за адресою: м. Зміїв Харківської об-
ласті, вулиця Леніна, 6, зал судового засідання №2.

Явка обов’язкова.
В разі неявки відповідача Колеснікова В. М. у судове

засідання, судовий розгляд справи буде проводитися за
його відсутністю.

Суддя Овдієнко В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Саранчука
Миколи Дмитровича до Харцизької міської ради про ви-
знання додаткового строку для подання заяви про при-
йняття спадщини за заповітом.

Відповідач: Харцизька міська рада, останнє відоме місцез-
находження: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснознамен-
ська, 87а, викликається на 5 лютого 2016 року о 09.00 годині
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Лаврушин О. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач: Шпак Євген Олександрович, останнє
місце реєстрації: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Кірова, буд. 23, викликається 11 лютого 2016 року
о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного
суду, каб. № 14, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Ліквідатор ТОВ «Маяк» (код ЄДРПОУ 30879729),
37244, Полтавська область, Лохвицький район, с. Гаїв-
щина, Куценко В. М., оголошує конкурс для визначення
організатора аукціону з продажу майна підприємства-
банкрута відповідно до вимог ч. 5, ч. 6 ст. 49 розділу IV
Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» від 22.12.2011 р. № 4212-VI.

У разі рівноцінних пропозицій від кількох кандидатів,
перевага надається кандидату, який запропонує най-
меншу суму винагороди.

Конкурсні пропозиції та проект договору на прове-
дення аукціону від кандидатів приймаються протягом 10
днів із дати розміщення даного оголошення рекомендо-
ваною поштою з повідомленням про вручення на по-
штову адресу ліквідатора: 36034, м. Полтава-34, а/с 480,
з одночасним повідомленням на електронну адресу:
kvm-ak@ukr.net.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. викликає відпо-
відачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності в судові засідання, які відбудуться:

03.02.2016 року
16:30 Ткачук Ілона Юріївна (цивільна справа 428/4924/15-ц)
04.02.2016 року
08:00 Решетняк Олексій Володимирович (цивільна справа

428/4920/15-ц)
08:30 Гріцан Емма Артемівна (цивільна справа 428/5919/15-ц)
09:00 Соломко Олена Павлівна (цивільна справа 428/5924/15-ц)
16:00 Мороз Наталія Іванівна (цивільна справа 428/4868/15-ц)
16:30 Анищенко Ольга Михайлівна (цивільна справа

428/5977/15-ц)
05.02.2016 року
08:00 Розинська Яна Вікторівна (цивільна справа 428/4844/15-ц)
08:30 Домбровська Оксана Анатоліївна (цивільна справа

428/4871/15-ц)
У разі неявки відповідачів у судові засідання суд розглядатиме

справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Скочій Г. Д.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа 310/10189/15-ц за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецького обласного управління AT
«Ощадбанк» до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ІМЕНІ ЧЕЛЮСКИНЦІВ», Бутрименка Ми-
коли Олександровича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 04.02.2016 р. о 16
годині 00 хвилин у приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т. А., тел. (06153) 3-55-31.

Суд викликає Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ІМЕНІ ЧЕЛЮСКИНЦІВ», Бутрименка Ми-
колу Олександровича як відповідачів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі не-
явки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа 310/10925/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Універ-
сал Банк» до Куршина Олега Юрійовича, Куршиної
Наталії Вікторівни про стягнення боргу за договором
кредиту.

Розгляд справи призначено на 04.02.2016 р. о 15
годині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т. А., тел. (06153)3-55-31.

Суд викликає Куршина Олега Юрійовича, Куршину
Наталію Вікторівну як відповідачів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі не-
явки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк
України» в особі філії - Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Задорожного Олега Жоржевича, Задорож-
ної Наталії Миколаївни про стягнення боргу за договором
кредиту.

Відповідачі Задорожний О.Ж., Задорожна Н.М. виклика-
ються на 22 лютого 2016 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Діденко C. O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/8623/15-ц, 2/219/233/2016 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «КБ ПРИВАТБАНК»
до Чепи Тетяни Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Чепа Тетяна Геннадіївна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Ар-
темівськ, вул. Ціолковського, 5/24) викликається 02 лютого 2016
року об 11.00 годині до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публіч-
ного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний
Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») про стягнення заборгованості за
кредитними договорами.

Відповідачі:
Степанець Олександр Михайлович, 06.02.1974 року на-

родження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Авдіївка, вул. Семашка, буд. 4, кв. 1;

Мощонок Олег Геннадійович, 03.12.1983 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Октябрська, 84/82;

Закльопний Володимир Миколайович, 29.03.1952 року
народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Клари Цеткін, 31/41;

Тарасов Ігор Андрійович, 25.04.1980 року народження,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Білицьке,
вул. Радянська, 12/9; викликаються 2 лютого 2016 року об
11.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справ. До розгляду цивіль-
них справ пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у їхню відсутність на підставі на-
явних у них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5, каб. 202) розглядає ци-
вільну справу № 219/5702/15-ц за позовом Балагури Ганни
Володимирівни до Балагури Олени Савелівни про визначення додат-
кового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спад-
щини.

Відповідачка по справі Балагура Олена Савелівна мешкає за адре-
сою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Б. Горбатова, 67/17 та за відомостями адресно-довідкового підрозділу
ГУ ДМС України в Донецькій області Балагура Олена Савелівна заре-
єстрованою чи знятою з реєстрації не значиться: викликається на 03
лютого 2016 року на 13 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Суліменко Сергія Юрі-
йовича про дострокове стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Суліменко Сергій Юрійович зареєстрований
та проживає (фактично мешкає) за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, с. Андріївка, вул. Переїздна, буд. 4, Артемів-
ського району; вул. Воровського, буд. 18, м. Дебальцеве Донецької
області; викликається на 03 лютого 2016 року о 08 годині 30 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу № 219/8547/15-ц, 2/219/231/2016 за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» до Нікуль-
чак Оксани Миколаївни, Яценко Тетяни Леонідівни.

Відповідачі по справі Нікульчак Оксана Миколаївна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Арте-
мівськ, вул. Горбатова, 81/15), Яценко Тетяна Леонідівна (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Арте-
мівськ, вул. Ювілейна, 73/42) викликаються 02 лютого 2016 року о
10.00 годині до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м.
Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу № 219/8533/15-ц, 2/219/224/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» до
Стукалова Віктора Миколайовича.

Відповідач по справі Стукалов Віктор Миколайович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м.
Артемівськ, вул. Павлова, 62) викликається 02 лютого 2016 року
о 10.30 годині до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м.
Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу № 219/8527/15-ц, 2/219/221/2016 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства «ТДЕК Донецькобленерго» до
Федченко Євгенії Володимирівни, Артамоненкової Раїси Василівни
про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Федченко Євгенія Володимирівна, Ар-
тамоненкова Раїса Василівна (останнє відоме суду місце реєс-
трації за адресою: Донецька область, м. Соледар, вул.
Ломоносова, 8/19) викликаються 02 лютого 2016 року об 11.30
годині до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Арте-
мівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за
позовом Бондаренко О.Г. до Бондаренко В.Ю. про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Бондаренко Вячеслав Юрійович, 13.01.1972 року
народження, який мешкає за адресою, вказаною в позові: м. Артемівськ,
Донецька область, вул. Мопра, 32, викликається о 09 годині 00 хвилин
03 лютого 2016 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Фролова Н. М.

Гавриш Сергій Романович викликається в судове засідання в
якості відповідача для розгляду цивільної справи за позовом Ру-
банської Наталії Анатоліївни до Гавриш Сергія Романовича про
розірвання шлюбу на 09 год. 45 хв. 01 лютого 2016 року в Шев-
ченківський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А, каб. № 401).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І.О. Макаренко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
викликає в якості відповідачів Демчевського Валерія Спартако-
вича, Коркушко Олену Спартаківну, Холак Тамару Петрівну у су-
дове засідання, яке відбудеться 02.02.2016 року о 10-30 годині
у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за
адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27 (зал су-
дових засідань 37) по цивільній справі 495/6744/15-ц за позовом
Швець Ю.А. про стягнення борну.

У разі Вашої неявки у судове засідання справа може бути роз-
глянута у Вашу відсутність

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко 

У зв’язку з втратою 

Довідки місць зберігання

алкогольних напоїв серія

АП № 226505, 

довідку 

вважати недійсною.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/8515/15-ц, 2/219/214/2016 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
акціонерний банк» в особі уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Славкіної
М.А. до Філоненко Тетяни Миколаївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач по справі Філоненко Тетяна Миколаївна (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, Ар-
темівський район, с. Новолуганське, кв. Дружби, 22/14) викли-
кається 03 лютого 2016 року об 11.30 годині до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Подгорної В.І. до
Под горного О.О. про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Подгорний Олег Олександрович,
03.01.1967 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Де-
кабристів, 39/105, викликається о 10 годині 00 хвилин 03
лютого 2016 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5,
кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Решетарь Оксани
Григорівни до Карпенка Вадима Миколайовича, третя
особа: Артемівський районний відділ Головного Управління
ДМС України про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням.

Відповідач по справі: Карпенко Вадим Миколайович,
27.08.1965 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Ко-
лодязна, 17, викликається о 14 годині 00 хвилин 03 лютого
2016 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання на 09.00 годину 4 лютого 2016 року (адреса: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб. №10) представника Амвро-
сіївського районного споживчого товариства, адреса: Донецька об-
ласть, Амвросіївський район, м. Амвросіївка, вул. Фрунзе, буд. 19А,
та Булгакову Надію Анастасівну, 26,07.1956 р.н., яка проживає за ад-
ресою: Донецька область, Старобешівський район, смт Старобешеве,
вул. Гоголя, 46, як відповідачів у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» до
Амвросіївського районного споживчого товариства та Булгакової
Надії Анастасівни про стягнення заборгованості. В разі неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута в їхню відсутність за наяв-
ними в ній доказами. 

Суддя Ушатий І. Г.



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

15

реклама. оголошення
www.ukurier.gov.ua29 січня 2016 року, п’ятниця, № 18

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Універсал Банк» до Мотіна Вєніаміна
Вєніаміновича, Мотіної Олени Геннадіївни про стягнення
заборгованості, місце проживання яких не відомо, ви-
кликаються на 15.02.2016 року о 08.00 годині до суду
каб. № 22, для участі у розгляді справ по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Жиліховського Євгена Валерійовича, 15.12.1988
року народження, який був зареєстрований: м. Чер-
нівці, вул. Дунайська, 2, як відповідача, по справі за
позовом ПАТ Банк «Фінанси та Кредит» про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи відкладено на 08.02.2016 року о
10.00 годині у приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Великолепетиським районним судом Херсонської

області викликається до суду:

- Одинець Євгеній Олександрович (останнє відоме

місце проживання: 74502, Херсонська обл., Велико-

лепетиський р-н., смт Велика Лепетиха, вул.Україн-

ська, буд. 55) на 10 годину 15 хвилин 05.02.2016 р.

для участі у розгляді справи № 649/1058/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Гапоненко Р. В.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області
викликаються до суду:

- Крапчетова Людмила Іванівна (останнє відоме місце
проживання: 94016, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Фес-
тивальна, буд. 53, кв. 3) на 08 годин 15 хвилин 23.02.2016 р.
для участі у розгляді справи № 428/7958/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Субботкін Сергій Олександрович (останнє відоме місце
проживання: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Ста-
ханова, буд. 15, кв. 60) на 08 годин 15 хвилин 24.02.2016 р.
для участі у розгляді справи № 428/9080/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скочій Г. Д.

Кобеляцький районний суд Полтавської області ви-
кликає Радіонову Анастасію Миколаївну, 18.09.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання: с. Орлик, вул. Космо-
навтів, 24, Кобеляцького району, Полтавської області, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15 лютого 2016 року 
о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська об-
ласть. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Повідомляється Осипенко Надія Іванівна, про те,
що 11.02.2016 р. о 09.30 годині в приміщенні Завод-
ського районного суду м. Запоріжжя в каб. № 8, за
адресою: вул. Л. Чайкіної, 65 відбудеться розгляд
цивільної справи за позовом Концерну «Міські теп-
лові мережі» до Осипенко Надії Іванівни про стяг-
нення заборгованості за послуги з централізованого
опалення, у разі неявки відповідача справа буде роз-
глядатися без його участі на підставі наявних дока-
зів. 

Суддя Ретинська Ю. І.

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає Войтовича Сергія Миколайовича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Войтовича Сергія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 11.02.2016 р. о
09 год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Здолбунів, Рів-
ненської області, вул. Незалежності, 10).

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі на-
явних доказів у справі, відповідно до ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ю. А. Ковалик

В провадженні Ренійського районного суду Одеської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 510/1754/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Ангелова Миколи Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено о 09 год. 50 хв. 03.02.2016 р.
у Ренійському районному суді Одеської області за адре-
сою: Одеська область, м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя Дуд-
ник В. І., тел.:(04840)4-21-29. Суд викликає як відповідача
Ангелова Миколу Миколайовича, остання відома адреса:
Одеська область, Ренійський район, с. Котловина, вул. Га-
гаріна, 7. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки від-
повідача у судове засідання справа буде розглянута без
його участі.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,
м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Універ-
сал Банк» до Клімєнкова Романа Анатолійовича, Клімєнкової Те-
тяни Анатоліївни про стягнення боргу за договором кредиту.

Відповідач Клімєнков Р.А. викликається до каб. № 6 суду на
08 лютого 2016 року о 10 годині 00 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач Клімєнкова Т.А. викликається до каб. № 6 на 08
лютого 2016 року о 10 годині 00 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідачів, справа буде розгля-
нута у їх відсутності за наявними доказами. 

Суддя Бєлоусов А. Є.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Маркова Володимира Анатолійовича, Мар-
кову Світлану Миколаївну як відповідачів по
цивільній справі № 323/58/16-ц, 2/323/160/16 за по-
зовом ПАТ «Універсалбанк» до Маркова Володи-
мира Анатолійовича, Маркової Світлани Миколаївни
про стягнення боргу за договором кредиту у судове
засідання, яке відбудеться 10.02.2016 року о 15 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14. 

Суддя Мінаєв М. М.

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Спаська,

32) викликає як відповідача Шкурка Миколу Анато-

лійовича, 19 грудня 1983 року народження, об 11 го-

дині 30 хвилин 19 лютого 2016 року на розгляд

цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

до Шкурка Миколи Анатолійовича про стягнення за-

боргованості за договором кредиту.

Суддя О. С. Демченко

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Резніченка Андрія Вікторовича, 15.06.1974 р.н.,
у судове засідання, яке відбудеться 03.02.2016 року
о 14.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній
справі № 127/717/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «ПриватБанк» до Резніченка Ан-
дрія Вікторовича, Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» про звільнення майна
з-під арешту. У випадки неявки відповідача у судове
засідання, справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя Т. П. Іщук

16.02.2016 року о 09 год. 00 хв., в Козятинському
міськрайсуді (вул. Грушевського, 64, м. Козятин, Він-
ницька область) відбудеться розгляд справи за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Свинарчука О.О. про стягнення
заборгованості. Суд викликає як відповідача Свинарчука
Олександра Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: вул. П. Морозова, 9, с. Ш. Гребля, Козятин-
ський р-н, Вінницька обл.).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку його неявки справа може бути роз-
глянута у його відсутності.

Суддя Воронюк В. А.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідача Захарченко Світлану
Володимирівну по цивільній справі за позовом За-
харченка Святослава Володимировича до Захар-
ченко Світлани Володимирівни про оспорювання
батьківства. (Останнє місце проживання: м. Суми,
вул. Писарівська, 20-А). Явка в судове засідання
обов’язкова. Про причини неявки необхідно повідо-
мити суд.

Засідання суду відбудеться 15.02.2016 року о
09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 12, пов. 2.

Суддя В. Г. Костенко

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Богдана Антона Павловича (адреса: 41600, м.
Конотоп, вул. Клубна, 99А/50 Сумської області) як від-
повідача по цивільній справі №2/577/79/16 за позовною
заявою Пугачової Олександри Володимирівни до Бог-
дана Антона Павловича, третя особа: Орган опіки та пік-
лування Конотопської міської ради про позбавлення
батьківських прав, у судове засідання, яке відбудеться
15 лютого 2016 року об 11.00 годині в приміщенні суду
за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова,
8, каб. 5, телефон 2-56-48. При собі необхідно мати па-
спорт.

Суддя В. В. Гетьман

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа №761/33360/15-ц за позовом
Бєбякіна Руслана Анатолійовича до Бєбякіної Оксани Воло-
димирівни, Кізюн Юлії Петрівни, треті особи: Коваль Ольга
Анатоліївна, Капертех Зоя Анатоліївна, про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим примі-
щенням.

Розгляд зазначеної справи призначено на 15.03.2016 р.
о 10.30 год. у Шевченківському районному суді м. Києва.
Суд викликає Кізюн Юлію Петрівну (останнє відоме місце
проживання: 04086, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 10, кв. 4) як
відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-
глядатися за наявними в ній доказами.

Суддя В. М. Маліновська

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Зімаріна Валерія Геннадійовича
як відповідача по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до
Зімаріна Валерія Геннадійовича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 02.03.2016 р. о 08.30
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-
й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справа буде розглядатися за наявними
у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

У Подільському районному суді м. Києва (04071,

м. Київ, вул. Хорива, 21) 18 лютого 2016 року о 09

год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М.

буде розглядатись цивільна справа за позовом

Мельниченко Яни Сергіївни до Мельниченка Миколи

Михайловича про стягнення аліментів.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Скрипніка Руслана Юрійовича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Скрипнік Марини Юріївни до Скрипніка
Руслана Юрійовича про позбавлення батьківських
прав. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Марківського районного суду Луганської області
15.02.2016р. о 10.00 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
викликає до суду Гичкину Варвару Іванівну, остання адреса ре-
єстрації якої: м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 193, кв. 1; Гич-
кина Анатолія Михайловича, остання адреса реєстрації якого:
м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 193, кв. 1, як відповідачів
по цивільній справі за позовом Григор’євої Лілії Анатоліївни,
Григор’єва Максима Євгеновича до Гичкиної Варвари Іванівни
та Гичкина Анатолія Михайловича про визнання біржового
контракту дійсним, розгляд якої відбудеться 19.02.2016 р. о
09.00 год. та 26.02.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню від-
сутність. 

Суддя О. М. Томілін

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Шкарупіло Олега Івановича за позовом
Мішуренко Ігоря Віталійовича до Першого Суворов-
ського відділу ДВС Одеського міського управління
юстиції, Шкарупіло Олега Івановича про визнання
права власності, про зняття арешту. Судове засі-
дання відбудеться 04.02.2016 р. о 12 год. 30 хв. 
у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Шкарупіло О. І. судове засідання буде прове-
дене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Тонояна Артура Сасуніковича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Тоноян Людмили Анатоліївни до Тонояна
Артура Сасуніковича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
08.02.2016 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Люботинський міський суд Харківської області

викликає Крастінс Улдіс, 03.05.1967 року народ-

ження, в судове засідання 8 лютого 2016 року о 10

год. 00 хв., як відповідача по цивільній справі за по-

зовом Міщенко Людмили Віталіївни до Крастінс

Улдіс про розірвання шлюбу.

Адреса суду: 62433, Харківська область, м. Любо-

тин, вул. Некрасова, 10.

Суддя О. О. Малихін

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній
справі № 523/4380/15ц за позовом Маркової Тетяни Пет-
рівни, Мосейчука Олега Володимировича до Мазуренка
Юрія Івановича про захист честі, гідності, ділової репу-
тації повідомляє, що справа призначена до слухання в
судовому засіданні на 05.02.2016 року о 14.00 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворов-
ського районного суду міста Одеси за адресою: місто
Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зал судо-
вих засідань № 7. У разі неявки в судове засідання,
справа може бути розглянута та прийняте рішення за
відсутністю Мазуренка Юрія Івановича.

Суддя Н. І. Гудіна

В провадженні Коростишівського районного суду Жито-
мирської області перебуває цивільна справа № 280/1593/15-
ц за позовом Гаврищук Ю. О. до Гаврищука О. М. про
розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи відкладено на 03 лютого 2016
року о 13 год. 30 хв. в Коростишівському районному суді за
адресою: м. Коростишів, вул. К. Маркса 52, суддя Пасічний
Т. З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як відповідач:
- Гаврищук Олексій Михайлович, проживає за адресою:

м. Васильків, вул. Пархоменка 30, Київська область.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

справа буде розглянута у його відсутність за наявними до-
казами.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в су-
дове засідання Грищенка Олександра Миколайовича
(який зареєстрований за адресою: м. Суми, вул. Проле-
тарська, б. 15, кв. 35), як відповідача по цивільній справі
за позовною заявою Грищенко Світлани Дмитрівни до
Грищенка Олександра Миколайовича, третя особа: Уп-
равління Державної міграційної служби України в Сум-
ській області, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно по-
відомити суд. Засідання суду відбудеться 03.02.2016
року о 09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12, каб. 10, пов. 2.

Суддя Б. В. Хитров

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє
Аркушу Олега Володимировича, що у зв’язку з пору-
шенням зобов’язань за кредитним договором
№ZPJ0G200000021 від 31.07.2007 p., та відповідно
до пункту «22» Договору іпотеки № ZPJ0G200000021
від 31.07.2007 p., та ст. 38 Закону України «Про іпо-
теку» № 898-IV від 05.06.2003 року, ПАТ КБ «Приват-
банк» має намір в рахунок погашення заборгованості
за кредитним договором, укласти договір купівлі-
продажу предмету іпотеки, а саме: квартири, що 
знаходиться за адресою: Запорізька область, м. За-
поріжжя, вул. Історична, буд. 31, кв. 6.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Мисинюка Миколу Івановича, 24.04.1984 р.н., за-
реєстрованого: м. Сторожинець, вул. Грушевського,
6, як відповідача по справі за позовом Мисинюк О.
В. до відповідача про позбавлення батьківських
прав.

Судове засідання відбудеться 24 лютого 2016
року о 09.45 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул.
Кафедральна 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’яз-
кова і у випадку неявки в судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя В. Г. Смотрицький

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/3489/15-ц за заявою Публічного акціонерн ого това-
риства «Укрсоцбанк» до Хорошайла Юрія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.02.2016 року о 13.00
год. (резервна дата 19.02.2016 р. о 13.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається Хорошайло Юрій Миколайович, останнє
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Ясне,
вул. Степова, буд. 26.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Цюрупинський районний суд Херсонської області ви-
кликає в судове засідання на 16.02.2016 року о 13.00
год. як відповідача Ливаду Оксану Валентинівну за по-
зовом Петренко Віри Кирилівни до Ливади Оксани Ва-
лентинівни про відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої залиттям квартири.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупин-
ського районного суду Херсонської області за адресою:
вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа буде розглядатися за
його відсутності за наявними в ній доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя С. П. Савчак

Публічне акціонерне товариство

«МАРФІН БАНК»

оголошує тендер на постачання у 2016 р. 

ЕРР клавіатур для банкоматів Банку.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Гуліч Ярослава Володимировича (Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. К. Маркса, буд. 14-б) у судове
засідання з розгляду цивільної справи № 428/9084/15-ц за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Гуліч
Ярослава Володимировича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог ФОП Гуліч Віталій Володимирович, про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 10.02.2016 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТяХ УкрAїнИ
нA 30 СіЧня

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      -2    +3
Кіровоградська -2      -7      +2     -3
Полтавська -1      -6      +2     -3
Дніпропетровська -1      -6      +2     -3
Одеська -1      -6      +1    +6
Миколаївська -2      -7      +1    +6
Херсонська -1      -6      +1    +6
Запорізька -1      -6      -2    +3
Харківська -1      -6      +2     -3
Донецька -1      -6      +2     -3
Луганська -1      -6      +2     -3
Крим +2      -3      +1    +6
Київ -1      -3      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Сумські медики —
бійцям АТО

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Медичний та обслуговуючий персонал Сумського гос-
піталю інвалідів війни, який визначено базовим координаційним цен-
тром медичної допомоги учасникам АТо і членам їхніх родин, нині
працює з повним навантаженням. Адже щодня по допомогу зверта-
ються  ті, хто її особливо  потребує, бо після перебування в зоні бойо-
вих дій загострюються всі болячки і хвороби.

як повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської
оДА Сергій бутенко, з початку проведення антитерористичної опе-
рації до закладів охорони здоров’я Сумщини звернулися понад півто-
ри тисячі бійців, з яких більш як третину пролікували на денному ста-
ціонарі. 

Водночас належна увага надається родинам загиблих героїв. на
особливому контролі — рання діагностика захворювань. безкоштовні
профілактичні огляди стали постійними в усіх містах і районах області.
Вже обстежено понад дві тисячі бійців, яким, за потреби, надано не-
обхідну допомогу.

Усі учасники АТо та члени їхніх родин можуть безкоштовно пройти
клініко-лабораторні, ультразвукові, рентгенологічні та інші види обсте-
жень в обласному діагностичному центрі. Цією можливістю скориста-
лися майже 250 громадян зазначеної категорії.

Дійти до серця кожного
через стук свого 
ВИСТАВКА. Народний майстер творить 
власну оригінальну манеру живопису 

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра

Знайомтеся: художник
Людмила Лебедєва-

Поліщук. Повною мірою
володіє дивовижним даром
наводити мости взаєморо-
зуміння. Із жіночою м’якіс-
тю і привабливою довірли-
вістю відчиняє двері та за-
прошує в подорож країною
яскравих фарб і дивовиж-
них персонажів завдяки
власній неповторній техніці
написання картин. Її перша
персональна виставка від-
булася ще в березні 1995
року, а лише протягом двох
минулих років вона брала
участь у 17 виставках, сім
із яких благодійні  — на до-
помогу бійцям, пораненим
у зоні АТО. Нині  в Музеї
гетьманства в Києві експо-
нується свіжий творчий
доробок, який майстриня
назвала «Стук мого серця». 

Художниця зізнається,
що зазвичай пропускає
крізь себе всі свої роботи,
адже лише так можна роз-
раховувати на щирість  по-
ціновувачів. Хоч їй гріх
скаржитися на визнання:
на своєму творчому шляху
проводила тематичні вис-
тавки, лауреат багатьох
конкурсів, учасник всеук-
раїнських та міжнародних
художніх зібрань. Примі-
ром, свого часу з  великим
успіхом пройшла її вистав-
ка великодніх яєць у гале-
реї Берліна (ще одна техні-
ка, якою, на жаль, вже не
займається талановита
мисткиня  і в якій  домогла-
ся неабияких успіхів). Жи-
вописні роботи майстра
зберігаються в українських
музеях  та приватних ко-
лекціях в Україні, США,
Німеччині, Росії, Швейца-
рії, Грузії, Великобританії,
Польщі. Багато в чому  зав-
дяки власній  техніці живо-
пису її роботи отримують
безліч позитивних відгуків,

а в 1996 році  художницю
вписали до «Енциклопедії
аматорів України». 

Творчий шлях Людмили
Петрівни почався ще в ди-
тинстві. Здібності у май-
бутньої художниці вияви-
ли на уроці образотворчого
мистецтва. Та  хоч життя
не було легким, вона подо-
лала труднощі й зуміла пе-
ретворити захоплення на
справу життя.

«Вважаю, що талант да-
ється людині згори, і мій
батько був художником.

Почала малювати із самого
дитинства. Вперше мої
здібності помітив учитель
на уроці малювання, а че-
рез тиждень я вже писала
порт рети, — розповідає
Людмила Петрівна. — На
жаль, так і не змогла здо-
бути художню освіту, то-
му що життя моє склалося
досить-таки непросто. Ви-
ховувалась я в дитячому
будинку, і після випуску
нас усіх відправили вчи-
тися в ПТУ. Дитбудинок у
нас був фактично жебра-

ком, викладачі нам навіть
одяг приносили. І хоч у ме-
не був виклик в художнє
училище, я не мала мож-
ливості туди поїхати, ад-
же треба було якось утри-
мувати себе. З роками ста-
ла самостійнішою, зібрала
грошей і поїхала до До-
нецька, де закінчила кур-
си художника-оформлю-
вача при Будинку народ-
ної творчості. Працювала у
професійній художній
майстерні, де, крім мене,
трудилися ще дев’ятеро
іменитих майстрів», —
якось поділилася Людми-
ла Петрівна сокровенним
із сайтом pro.berdyansk.biz.

Попри визнання, Люд-
мила Лебедєва-Поліщук і
досі не цурається вчитися
та пізнавати нове. І скром-
но мовчить на репліку про
те, що її  неповторну тех-
ніку давно слід запатенту-
вати. 

У глибинці відкриють відділення гемодіалізу
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НОВА ПОСЛУГА. Мемо-
рандум між Миколаївською
обл держадміністрацією та
ТоВ «Лізофарм Медікал»
щодо реалізації Проекту ос-
нащення діалізних відділень
закладів охорони здоров’я
Миколаївської  області підпи-
сали днями. компанія засвід-
чила наміри інвестувати 15
мільйонів гривень у відкриття
нового відділення гемодіалізу
на базі баштанської цен-
тральної райо нної лікарні. За
умовами меморандуму, това-

риство в межах цих коштів
підготує приміщення відділен-
ня і забезпечить обладнан-
ням, встановить п’ять апара-
тів гемодіалізу. крім того, пе-
редбачається навчання ме-
дичного та технічного персо-
налу відділення на батьківщи-
ні компанії, в італії. «Ми про-
вели велику роботу щодо від-
бору компаній, які могли б ін-
вестувати в цю галузь, — по-
відомила заступник голови
Миколаївської облдержадмі-
ністрації оксана янішевська.
— Проводили моніторинг ро-
боти фірм в Європі і Україні.
компанія, на якій зупинилися,

вже успішно відкрила подібні
відділення в Херсоні, Сум-
ській, Львівській областях, і
ми мали можливість перегля-
нути рівень надання допомо-
ги хворим».

Директор ТоВ «Лізофарм
Медікал» ігор Дмитрів запев-
нив, що ціна процедури гемо-
діалізу у відділенні буде ниж-
чою за середню ринкову. Міс-
цем діалізного відділення ви-
значено баштанку, щоби за-
безпечити лікуванням хворих
казанківського, новобузько-
го, Снігурівського, баштан-
ського районів. Представники
компанії-інвестора вже відві-

дали баштанську ЦрЛ, пере-
глянули надані  приміщення,
де все підготовлено до почат-
ку ремонтних робіт. наразі в
Миколаївській області на базі
Центру нефрології та діалізу
існує два таких відділення, в
містах Миколаїв та Возне-
сенськ. Центр нефрології і
діалізу надає стаціонарну до-
помогу на 35 стаціонарних
ліжках у відділенні нефроло-
гії. Торік тут проведено 
19 623 сеанси гемодіалізу.
Всього в області потребують
замісну ниркову терапію 151
особа з хронічною хворобою
нирок.

Художницю надихає
українська природа, 
а особливо хвилі
Азовського моря

Анастасія
Меркушина: 
за крок до «золота»

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРША МЕДАЛЬ. на чемпіонаті світу з біатлону серед
юніорів і юнаків, що проходить у Чейле-Градістей (румунія),
українська спортсменка Анастасія Меркушина учора стала
другою в індивідуальній гонці.

надія українського біатлону на 8,6 секунди поступилася
Сюзанні кюртцхалер з Австрії та не дозволила наздогнати
себе другій представниці австрійської команди Юлії
Швайгер.

Також у тридцятці кращих фінішували українки Сніжана Ти-
сеєва і Марія кручова.
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