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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 лютого 2016 року
USD 2701.9798   EUR 3017.0306      RUB 3.5438     /    AU 326804.46      AG 4147.54      PT 253445.71     PD 139422.16

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ЩО КАжуТЬ ЗІРКИ

Жителі Піднебесної й досі
святкують Новий рік. Згідно 
з прогнозами астрологів,
Вогняна Мавпа буде
прихильною і до України

ЦИФРА ДНЯ

Вантажівки їдуть
додому

ТРАНСПОРТ. Міністерство інфраструктури домовилося з про-
фільним російським відомством про безперешкодне повернення
тих українських вантажівок, які внаслідок призупинення транзиту
залишилися на території РФ або в країнах Азії на кордоні з нею.
Натомість наша сторона дозволить проїзд своєю територією ро-
сійським вантажним автомобілям, які чекають на повернення до-
дому з країн ЄС. Таким чином на Батьківщину повернуться понад
600 водіїв, у яких закінчуються харчі й паливо на обігрів автомобіля. 

Режим «їду додому» запроваджено з 16.02.2016 по 25.02.2016
включно. Аналогічно близько 600 російських автомобілів зможуть
повернутися до Росії з країн Євросоюзу. Українська сторона за-
безпечить супровід колон російських машин до кордону з Росій-
ською Федерацією або Республікою Білорусь, повідомляє
прес-служба Мінінфраструктури.

Перша група українських вантажних автотранспортних засобів,
заблокованих у Росії, вже змогла виїхати в напрямку України, по-
відомляє УНІАН. Транзитний рух у режимі «їду додому» відновлено
на території Брянської області.

ЦИТАТА ДНЯ

Ганс ван Баален:
«Влада у Криму, 

яку підтримує Росія,
намагається

зруйнувати
ідентичність

кримських татар.
Крим має бути

повернуто Україні».
Депутат Європарламенту про спробу заборонити 
в окупованому Криму Меджліс кримських татар 

35 млн тонн 
зернових експортувала торік Україна,
посівши третє місце з експорту цього

виду продукції у світі
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2
НА ЧАСІ

У ГПУ просять депутатів
терміново внести правки
до закону про створення
Державного бюро
розслідувань

Чию свинину
їстимуть українці

СИТУАЦІЯ. На кінець літа — початок осені виробники
прогнозують дефіцит цього вітчизняного продукту 
на внутрішньому ринку  
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Широкий Лан: не все гаразд 
АРМІЯ. Жахливі умови перебування на полігоні в Миколаївській області 
висвітлили існування проблем не лише на фронті, а й у тилу

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Тільки один тиждень 53-тя окре-
ма механізована бригада прове-

ла на полігоні Широкий Лан,
готуючись до бригадно-штабних на-

вчань. Але, повернувшись із пекла
на передовій, люди опинилися в ін-
шому пеклі — вже в тилу. Нелюд-
ські умови на полігоні змусили
вояків, що пройшли страшні випро-
бування, наважитися на відчайдуш-
ний крок. 46 бійців бригади

вирушили до Миколаєва в 40-кіло-
метровий похід, щоб розповісти
власну правду, донести її до військо-
вого прокурора, привернути увагу
до себе громадськості та ЗМІ.  Реак-
ція на неочікуваний похід виявилася
різною. Фейкові повідомлення та де-

зінформація конкурували з реалія-
ми, які замовчували, і офіціозом на
кшталт «у нас усе гаразд». Хтось,
коментуючи подію, називав відчай-
духів порушниками військового ста-
туту, хтось — «походом «аватарів»,
інші щиро співчували хлопцям та

висловлювали обурення. Невже за
два роки війни в умовах нинішнього
серйозного фінансування армії на-
шим захисникам не змогли створити
пристойних умов перебуван-
ня на мирній території? Ба
більше — під час навчань! 4



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

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону – Державна служба геології та надр України,
оголошує про проведення І аукціону 2016 року з продажу спеціальних

дозволів на користування надрами. На аукціон виставляються спеціальні
дозволи на користування надрами відповідно до переліку:

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими 
виставляються на І аукціон 2016 року

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного ко-
мітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеці-
альних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, подали заявку та вико-
нали всі умови щодо участі в аукціоні. Подання претендентом заявки на
участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону.
Особливі умови користування надрами встановлюються відповідно до
чинного законодавства.

Претендент повинен на підставі виставлених організатором аукціону
рахунків сплатити гарантійний внесок (платіж у розмірі 20 (двадцять) від-
сотків початкової ціни дозволу) та вартість пакета аукціонної документації
(розміри платежів наведено у переліку ділянок надр, які пропонуються до
аукціону). 

Для отримання рахунків на сплату надсилається заява у довільній
формі (код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мобільного теле-
фону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника
податку на факс 456-33-38 (відділ оплати праці та бухгалтерського об-
ліку).

Строк подання заявок становить 15 днів після опублікування офіційного
оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядовий кур’єр». 

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16:00 години останнього
дня подання заявок за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325,
тел. 536-13-18, відділ контролю та документообігу Державної служби гео-
логії та надр України. 

Останній день подання заявок 04 березня 2016 року.
Вартість геологічної інформації ділянок надр (розмір плати наведено у

переліку ділянок надр, які пропонуються до аукціону) сплачується пере-
можцем аукціону. Переможець аукціону здійснює протягом 30 календар-
них днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні
дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю
між ціною продажу дозволу та гарантійним внеском.

Реєстрація претендентів у якості покупців буде здійснюватися з 9:00 до
10:30 год. 22 березня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє,
16, Державна служба геології та надр України, актовий зал (4 поверх). 

Претенденти, які не зареєструвалися у встановлений строк, вважаються
такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість
пакета аукціонної документації та сума гарантійного внеску не поверта-
ються.

Аукціон відбудеться 22 березня 2016 року об 11.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та надр України,
актовий зал, 4 поверх.

За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звер-
татись до Державної служби геології та надр України за адресою: 
м. Київ, вул. Ежена  Потьє, 16, кім. 416, 415. Контактні особи: Абрамо-
вич Дмитро Васильович, Кизима Тетяна Віталіївна – тел. (044) 456-60-56,
Павка Олена Іванівна, Борисенко Дмитро Миколайович – тел. (044)
536-13-20.
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 
1. Підгірцівська  

площа 
нафта, газ 
природний, 

конденсат, газ 
сланцевих товщ 

геологічне 
вивчення 
нафтогазо-  
носних надр,  
у т.ч. ДПР, з 
подальшим 
видобуван-
ням нафти, 

газу 
(промислова 
розробка 
родовища) 

Львівська обл.,  
Стрийський р-н                 

494,52 98,90 15,43 205411,33 20 

2. Ділянка 
«Олександ-
рівська» 

пиляльні 
вапняки 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Одеська обл.,  
Іванівський р-н  

40,70 8,14 4,50 21499,50 5 

3. Ділянка 
Рівненська  

пісок і піщано-
гравійна суміш 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Вінницька обл., 
Муровано-

Куриловецький  
р-н 

11,00 2,20 4,50 77480,97 5 

4. Ділянка 
Слобідська 

піщано-гравійна 
суміш 

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Львівська обл.,  
Стрийський р-н 

19,54 3,91 4,50 26874,38 5 

5. Добрівлянська 
площа 

нафта, газ 
природний, 
конденсат  

геологічне 
вивчення, 
у.т.ч. ДПР 

Львівська обл.,  
Стрийський р-н 

405,43 81,09 12,65 40897,60 5 

6. Тереблянська 
площа 

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Закарпатська 
обл.,  

Тячівський р-н 

2917,73 583,55 72,55 807681,84 5 

7. Ділянка  
Південна 

Балахівського 
родовища 

графітові 
руди/графіт 

(тис. т.) 
В - 4326/289, 

С1 - 
19610/1013,В+С1 

- 23936/1302, 
С2 - 18469/820, 
ДКЗ України -
протокол 

 від 21.01.1993 
№ 21, НТР - 
протокол від 

30.11.2000 № 61 

видобування Кіровоградська 
обл., 

Петрівський р-н 

4170,40 834,08 72,55 2695542,27 20 

8. Ділянка 
Сурмачівська  

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне 
вивчення 
нафтогазо-
носних надр,  
у т.ч. ДПР,  

з подальшим 
видобуван-
ням нафти, 

газу 
(промислова 
розробка 
родовища) 

Сумська обл.,  
Роменський р-н 

2160,50 432,10 67,41 344033,20 20 

9. Мурафинська 
площа 

газ  
сланцевихтовщ 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Харківська обл., 
Богодухівський і 
Краснокутський 

р-ни 

4942,50 988,50 72,55 370101,80 5 

10. Південно- 
Кисівська 
площа 

нафта,  
газ природний 

геологічне 
вивчення 
нафто-

газоносних 
надр, у т.ч. 
ДПР, з 

подальшим 
видобуван-
ням нафти, 

газу 
(промислова 
розробка 
родовища) 

Харківська обл., 
Коломаць- 
кий р-н 

3285,00 657,00 72,55 162488,33 20 

11. Бистрицька  
площа 

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне 
вивчення 
нафтогазо-
носних надр,                    
у т.ч. ДПР,  

з подальшим 
видобуван-
ням нафти, 

газу 
(промислова 
розробка 
родовища) 

Львівська обл., 
Дрогобицький 

р-н 

301,98 60,40 9,42 253829,00 20 

 
 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію ПАТ «Комерційний банк «Надра» оголошує відкриті торги
(аукціон) з продажу на біржі ТОВ «САМСОН» активів, що облікову-
ються на балансі банку:

Лоти №1-5 – виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження лотів: Лот №1 знаходиться за адресою: м. Житомир,

вул. Шевченка, 18а; лоти №2-3 знаходяться за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Сталеварів, 27; Лот №4  знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул.
50 років Жовтня, 17; Лот №5  знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр.
Миру, 46/1.

Додаткова інформація щодо стану та умов продажу майна за 
тел. 044 4990506.

Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону):
11.03.2016 року з 10:00 до 13:00 год.
Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5 хвилин,

з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку якщо учасником

було внесено пропозицію щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до
закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що за-
пропонував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) (у формі електронних тор-
гів): https://www.torgi.samson.com.ua.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні та сплати гарантій-
ного та реєстраційного внесків 10.03.2016 року о 17 год. 00 хв.

Умови продажу:
1. Кожен учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється на від-

критих торгах (аукціоні), приймає умови «Публічного договору з учасни-
ком відкритих торгів (аукціону)», текст якого розміщений на веб-сайті ТОВ
«САМСОН», та зобов'язаний, у разі визнання його переможцем, сплатити
ТОВ «САМСОН» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону).

2. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у відкритих торгах
(аукціоні) – 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), без ПДВ.

3. Розмір гарантійного внеску – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лоту.

4. Торги щодо лотів №1-5 відбудуться за наявності одного учасника.
5. Реєстраційні та гарантійні внески учасники відкритих торгів (аукціону)

вносять на поточний рахунок ТОВ «САМСОН»: код ЄДРПОУ 23526845,  п/р
26009185621100 в ПАТ «Укрсиббанк», код банку: 351005.

6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Крок аукціону – 1% від початкової ціни лоту.
8. Усі витрати, пов'язані з оформленням договору купівлі-продажу, та

інші  покладаються на покупця – переможця відкритих торгів (аукціону).
Переможець відкритих торгів (аукціону) повинен узгодити протокол, під-
писати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести повний
розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня, наступного
після закінчення відкритих торгів (аукціону).

9. Банківські реквізити Продавця: Публічне Акціонерне Товариство «КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» в стані припинення, місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Артема,  буд. 15, код отримувача: ЄДРПОУ 20025456,
н/р №32079102601026 в Національному банку України, МФО 300001.

10. Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «САМСОН», код ЄДРПОУ
23526845, м. Київ, вул. Якіра, 13, оф. 320, працює щоденно, крім вихідних,
з 9.00 до 18.00, тел. (044) 3844908.

11. Прийом заяв (реєстрація учасників) на участь у відкритих торгах
(аукціоні) буде проводитись на веб-сайті ТОВ «САМСОН», https://
www.torgi.samson.com.ua., починаючи з дати публікації цього оголошення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/2164/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») до Полоскова Кирила В’ячеславовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.02.2016 року о 13:00 год. (резервна дата
22.02.2016 р. о 13:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2.

Викликається Полосков Кирило В’ячеславович, останнє місце реєстрації: м.
Луганськ, провулок Новокар’єрний, буд. 30-А.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/3110/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») до Алексєєвої Ольги Анатоліївни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.02.2016 року о 13:30 год. (резервна дата
22.02.2016 р. о 13:30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького,2.

Викликається Алексєєва Ольга Анатоліївна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Південний, буд. 5, кв. 67.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м.
Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39-А) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ідрісова
Фірдаус Хамбалійовича про стягнення заборгованості. Відповідач
Ідрісов Фірдаус Хамбалійович, 19.07.1953 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Адамца,
125/52, викликається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Ідрісова Фірдаус Хамбалійовича.

Судове засідання відбудеться 22.02.2016 року о 09:30 год. в при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39-А. У разі неявки відповідача до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Втрачений паспорт МВ 159302, виданий Кам’янським РВ УМВС

України  в Черкаській обл. 21.04.2003 на ім’я Жорової Наталії Ва-

лентинівни, вважати недійсним з 12.02.16 року.

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу на біржі ТОВ «САМСОН» 
активів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»

 
 

 

№№  
ллооттуу  

ННааййммееннуувваанннняя  
ааккттииввуу  

ООппиисс  

ППооччааттккоовваа  ццііннаа  
ааккттууааллььннооггоо  

ааууккццііооннуу ,,  ггррнн .. ,,   
зз  ППДДВВ  

11 
Автомобіль 

Chevrolet Aveo та 
комплекти шин  

Автомобіль Chevrolet 
Aveo TC 58U, 2008 р.в., 
пробіг  115817 км  та 
комплекти шин. 

110011 441155,,6600   

22 
Автомобіль Suzuki 

Grand Vitara та 
комплект шин 

Автомобіль Suzuki Grand 
Vitara 2008 р.в., пробіг  
110699 км та комплект 
шин   

223355 772299,,2200 

33 

Автомобіль  
МITSUBISHI 

OUTLANDER та 
комплект шин 

Автомобіль  МITSUBISHI 
OUTLANDER  2007 р.в., 
пробіг 103800 км та 
комплект шин 

119966 770077,,6600 

44 

Автомобіль  
MITSUBISHI 
LANCER та 

комплект шин 

Автомобіль  MITSUBISHI 
LANCER 2008 р.в., пробіг  
201502 км та комплект 
шин 

112200 992266,,4400 

55 
Автомобіль   
ВАЗ-21099 

Автомобіль ВАЗ-21099 та 
комплект шин, після ДТП 

3322 007722,,4400 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Федеративної

Республіки Німеччина про фінансове 
співробітництво (асигнування 2010 і 2011

року) Муніципальна програма захисту 
клімату II (проект «Проект муніципального

водного господарства м. Чернівці, стадія 1»)
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Респуб-

ліки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011
року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект «Проект муніци-
пального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»), вчинену 6 лютого
2015 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати отримання Урядом Фе-
деративної Республіки Німеччина повідомлення Кабінету Міністрів України
про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для на-
брання нею чинності, ратифікувати.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
27 січня 2016 року
№ 943-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 9 
Закону України «Про громадянство України»

щодо встановлення спрощеного порядку
прийняття до громадянства України інозем-
ців та осіб без громадянства, які проходять
військову службу у Збройних Силах України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408)
такі зміни:

1. У частині другій:
пункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законо-

давством України порядку проходять військову службу за контрактом у
Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних
підставах на території України встановлюється на три роки з моменту на-

брання чинності контрактом про проходження військової служби у Зброй-
них Силах України»;

абзац другий пункту 4 після слів «та на іноземців і осіб без громадян-
ства» доповнити словами «які в установленому законодавством України
порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або».

2. Частину третю після слів «які мають визначні заслуги перед Україною»
доповнити словами «у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які
в установленому законодавством України порядку проходять військову
службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опубліку-

вання.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності

цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними орга-

нами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
28 січня 2016 року
№ 957-VIII

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення судді
Відповідно до пункту 1 частини п’ятої статті 126 Конституції України 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Звільнити БОЛОТІНА Миколу В’ячеславовича з посади судді Малинов-

ського районного суду міста Одеси у зв’язку із закінченням строку, на який
його призначено.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 лютого 2016 року
№48/2016

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення судді
Відповідно до пункту 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Звільнити КОВАЛЬОВА Ігоря Павловича з посади судді Тельманівського

районного суду Донецької області у зв’язку з поданням заяви про звіль-
нення з посади за власним бажанням.

Президент України  П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 лютого 2016 року
№49/2016
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оголошення
Мелітопольським міськрайон-

ним судом Запорізької області ви-
кликається до суду:

- Капустін Олександр Олексан-
дрович (останнє відоме місце про-
живання: 72311, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул.Дружби, буд.
199, кв. 8) на 09 годин 00 хвилин
15.03.2016 р. для участі у розгляді
справи № 320/9979/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Гайдамака Лідія Афанасіївна
(останнє відоме місце прожи-
вання: 72300, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, вул. Комунарів,
буд. 50) на 09 годин 00 хвилин
22.03.2016 р. для участі у розгляді
справи № 320/9982/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Урупа І.В.

Мелітопольським міськрайон-

ним судом Запорізької області ви-

кликається до суду:

- Катюкова Олена Олексан-

дрівна (останнє відоме місце про-

живання: 72304, Запорізька обл.,

м. Мелітополь, вул. Пролетарська,

буд. 134) на 09 годин 30 хвилин

01.03.2016 р. для участі у розгляді

справи № 320/8376/15-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Калугіна І.О.

Петропавлівським районним

судом Дніпропетровської області

викликається до суду:

- Мiщенко Сергiй Вiкторович

(останнє відоме місце прожи-

вання: 52722, Дніпропетровська

обл., Петропавлівський р-н., с. Са-

марське, вул. Горова, буд.21) на 09

годин 30 хвилин 23.02.2016 р. для

участі у розгляді справи

№188/1359/15-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Ніколаєва І.К.

Сватівським районним судом

Луганської області викликається

до суду:

- Сопін Роман Валерійович (ос-

таннє відоме місце проживання:

94400, Луганська обл., м. Красно-

дон, кв-л Шевченка, буд. 40,

кв.44) на 14 годин 00 хвилин

26.02.2016 р. для участі у роз-

гляді справи № 426/6079/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Гашинська О.А.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/927/14-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» до
Доброї Наталії Станіславівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 25.02.2016 року о 09.30 год. (резервна дата
29.02.2016 року о 09.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, викликається Добра Наталія Станіславівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Зарічний, буд. 14, кв. 60.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідачів по справі № 409/1361/14-ц за позовом ПАТ «Банк Форум»
до Полєхіна Михайла Михайловича та Рябцева Володимира Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.02.2016 року о 09.00 год. (резервна дата
29.02.2016 року о 09.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, викликаються Полєхін Михайло Михайлович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, м. Лутугине, вул. О.Кошового, буд.
11, кв. 39, та Рябцев Володимир Анатолійович, останнє місце реєстрації: Луган-
ська область, Лутугинський район, с. Оріхівка, вул. Будьонного, буд. 249.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності
за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Відповідачі:
Пустоход Тетяна Семенівна, 25.05.1956 року народ-

ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. С.Лазо, буд. 15, кв. 154;

Корнієнко Вадим Миколайович, 21.06.1978 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Зуг-
рес, вул. Леніна, буд. 9, кв. 137;

Басула Сергій Анатолійович, 12.02.1977 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Шалімова, буд. 4, кв. 30;

Силкін Віктор Алінарович, 04.09.1948 року народження,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
мкр. Ювілейний, буд. 29, кв. 59;

Гапонов Віталій Валерійович, 14.03.1979 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Фрунзе, буд. 75;

Шевченко Роман Володимирович, 08.04.1978 року на-
родження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, м. Іловайськ, вул. Первомайська, буд. 33;

Швець Світлана Володимирівна, 01.09.1967 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, м. Іловайськ, вул. Леваневського, буд. 4;

Полусмак Віталій Вікторович, 12.01.1973 року народ-
ження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Адамця, буд. 48, кв. 12; викликаються на 7
березня 2016 року о 10.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
чів, 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.

Інформаційне повідомлення 
АТ «УкрСиббанк»

Зміни до ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ-
ВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З МОЖЛИВІСТЮ ВІД-
КРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ) РАХУНКІВ, опублікованих в газеті «Голос
України», № 164 (4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступними змінами
та доповненнями:

1. Пункт 3.2.2 Правил викласти у наступній редакції:
«3.2.2. Достроково повністю або частково погашати кредит за

Договором. Для дострокового погашення заборгованості  за Догово-
ром, яким передбачено ануїтетну схему погашення, Позичальник зо-
бов’язаний подати Банку заяву на дострокове погашення».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення
в офіційному друкованому виданні, а саме 18.02.2016 року.

Дата початку дії змін до Правил — 04.03.2016 року.
Заступник Голови Правління —

Начальник Юридичного департаменту С.М. Панов
Банківська та Генеральна ліцензія № 75 видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний Банк «При-
ватБанк» до Устинова Станіслава Олександровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Устинов Станіслав Олександрович, 1984
року народження, викликається на 29 лютого 2016 року
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Лаврушин О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Данилова Дениса Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Данилов Денис Анатолійович,
останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
84583, Донецька область, Артемівський р-н, с. Кали-
нівка, вул. Городня, буд. 4, викликається на 25 лю-
того 2016 р. об 11 год. 30 хв. до суду (каб. №213),
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
на позов та докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є. 

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа №761/34839/15-ц
за позовом Могилєвської Яніни Олексіївни до Госпо-
дарчука Михайла Станіславовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Розгляд зазначеної справи призначено на
13.04.2016 р. об 11.00 год. у Шевченківському рай-
онному суді м. Києва. Шевченківський районний суд
міста Києва викликає Господарчука Михайла Станіс-
лавовича (останнє відоме місце проживання: 04112,
м. Київ, вул. Т. Шамрила, 11-А, кв. 133) як відпові-
дача.

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

Суддя В. М. Маліновська

Кривоозерський районний суд Миколаївської області
викликає відповідачів: Бодян Наталію Віталіївну (зареєс-
трована: с. Бобрик-1, Любашівський район, Одеська об-
ласть), Бондаренко Аллу Володимирівну (останнє відоме
місце проживання: смт Криве Озеро, вул. Леніна, 70, кв. 30,
Миколаївська область), Стець Лесю Володимирівну (смт
Криве Озеро, вул. Клари Цеткін, 11, Миколаївська область)
у судове засідання, яке відбудеться 25 лютого 2016 року о
10.00 годині в залі судових засідань Кривоозерського рай-
онного суду: смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1-А Мико-
лаївської області, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі ТВБВ № 10014/0142 філії Миколаїв-
ського обласного управління Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» про
стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі
2145 грн. 79 коп.

В разі неявки відповідачів справа буде розглянута в по-
рядку, передбаченому ст.ст. 224, 225 ЦПК України.

Суддя А. П. Кондрачук

Кривоозерський районний суд Миколаївської області
викликає відповідачів: Зубко Ларису Миколаївну (заре-
єстрована: смт Любашівка, вул. Леніна, 5, кв. 4, Одеська
область), Білого Юрія Васильовича (смт Криве Озеро,
вул. 1 Травня, 17, кв. 18, Миколаївська область), Бодяна
Олексія Вікторовича (с. Солтанівка, Любашівський
район, Одеська область) у судове засідання, яке відбу-
деться 25 лютого 2016 року о 09.30 годині в залі судових
засідань Кривоозерського районного суду: смт Криве
Озеро, вул. Шевченка, 1-А Миколаївської області, по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ
№ 10014/0142 філії Миколаївського обласного управ-
ління Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» про стягнення заборгованості за
кредитним договором у сумі 2531 грн 64 коп.

В разі неявки відповідачів справа буде розглянута в
порядку, передбаченому ст.ст. 224, 225 ЦПК України.

Суддя А. П. Кондрачук

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39А) розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Арсланова Сергія Вягізовича, Арсланової Людмили Ана-
толіївни про стягнення боргу за кредитним договором.
Відповідачі у справі: Арсланов Сергій Вягізович, 1978
року народження, та Арсланова Людмила Анатоліївна,
1978 року народження, офіційно зареєстровані за адре-
сою: м. Зугрес Донецької області, вул. 60 років Жовтня,
7а/115, викликаються на 3 березня 2016 року о 10.00 год.
до суду, каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги,
6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Нікуліна Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Нікулін Олександр Вікторович, останнє ві-
доме місце реєстрації та мешкання якого: провулок Бан-
ний, будинок 5, місто Маріуполь Донецької області,
викликається для участі у розгляді вищевказаної цивіль-
ної справи по суті на 22 лютого 2016 року о 08.30 годині
та 25 лютого 2016 року о 08.30 годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність на підставі документів, які є в матеріа-
лах справи.

Суддя Мельник І. Г.

Києво-Святошинський районний суд Київської області
повідомляє Терешка Дмитра Йосиповича, що цивільна
справа за позовом Терешко Віри Вікторівни до Терешка
Дмитра Йосиповича, треті особи: Перша Київська об-
ласна державна нотаріальна контора Київської області
ГУЮ у Київській області, приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Котюк І.В., виконавчий ко-
мітет Бузівської сільської ради Києво-Святошинського
району Київської області, про визнання частково недійс-
ними свідоцтв про право на спадщину, визнання недійс-
ним державного акта, встановлення факту прийняття
спадщини та визнання права власності на спадкове
майно, призначена слуханням на 3 березня 2016 року о
14 год. 00 хв. у приміщенні Києво-Святошинського ра -
йонного суду Київської області за адресою: вул. Мель-
ниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде
проведено у вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас

Київський апеляційний адміністративний суд оголошує кон-
курс на заміщення вакантних посад секретаря судового засі-
дання; головного спеціаліста відділу матеріально-технічного та
господарського забезпечення (тимчасово вільна), провідного
спеціаліста відділу інформаційно-технічного забезпечення, про-
відного спеціаліста відділу прийому та надання інформаційних
послуг.

До участі в конкурсі на заміщення вакантних посад допуска-
ються громадяни України, які мають вищу освіту відповідного
спрямування з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ма-
гістра, стаж роботи за фахом (вимоги щодо стажу роботи уточ-
нюються при співбесіді), вільно володіють державною мовою,
володіють персональним комп’ютером у режимі користувача.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня оприлюд-
нення оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які
необхідно подати для участі у конкурсі, основних функціональ-
них обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за адре-
сою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (відділ кадрової роботи
та державної служби), тел. 254-20-67.

Срібнянський районний суд Чернігівської області
викликає Лєвашова Віктора Анатолійовича,
22.01.1987 р.н., останнє відоме місце проживання:
Житомирська область, м. Радомишль, вул. 40 років
Перемоги, 14, як відповідача в цивільній справі за по-
зовом Фролкова Анатолія Терентійовича про стяг-
нення аліментів на утримання батька. Судове
засідання відбудеться о 10 год. 23.02.2016 р. у при-
міщенні суду: смт Срібне Чернігівської області, вул.
Леніна, 41-а. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання та неповідомлення суду про причини неявки
справа, згідно з вимогами ЦПК України буде розгля-
нута за відсутності відповідача на підставі наявних
доказів. З публікацією оголошення про виклик до
суду відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

Суддя В. М. Ходіч

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за заявою Товариства з обмеженою
відповідальністю «Перший український експертний
центр» до Замілюхіної Марини Іванівни про стяг-
нення заборгованості за оплату житлово-комуналь-
них послуг.

Відповідач у справі: Замілюхіна Марина Іванівна,
25.07.1980 р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. Котов-
ського, буд. 47, кв. 64, викликається до суду на 29
лютого 2016 р. о 10.30 год., каб. № 9, у приміщення
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаїв-
ської області як відповідачі викликаються громадяни:

Лященко Сергій Васильович, 22.07.1980 року народ-
ження, останнє місце проживання: вулиця 60 років Жов-
тня, 9, кв. 17, м. Вознесенськ Миколаївської області.

Харін Костянтин Михайлович, 28.05.1974 року народ-
ження, останнє місце проживання: вулиця 60 років Жов-
тня, 9, кв. 17, м. Вознесенськ Миколаївської області, по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Лященка Сергія Васильовича, Харіна Костянтина Михай-
ловича про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи призначено на 2 березня 2016 року о
09 годині 20 хвилин за адресою: м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11, каб. 2 Миколаївської області.

У разі неявки відповідачів до суду, справу буде роз-
глянуто у їхню відсутність за наявними в ній матеріалами
на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

Суддя Л. В. Вострікова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ «Банк Форум»
про стягнення заборгованості за кредитним договором:

Морозова Віктора Олексійовича: м. Луганськ, вул.
А.Линьова, 95/118; 

Морозова Дениса Вікторовича: м. Луганськ, вул. А.Ли-
ньова, 25/118, розгляд справи № 409/118/16-ц відбу-
деться 25.02.2016 р. о 10 год. 

Подимову Валентину Олексіївну: м. Луганськ, вул. Ло-
моносова, 91а/119; 

Подимова Анатолія Петровича: м. Луганськ, вул. Ло-
моносова, 91а/119, розгляд справи № 409/123/16-ц від-
будеться 25.02.2016 р. о 09 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважа-
ються належним чином повідомленими про час, день та
місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні судді Бердянського міськ-
районного суду Черткової Н.І. знаходяться ци-
вільні справи за позовами публічного
акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:
№310/681/16-ц до Ликової Наталії Юріївни;
№310/672/16-ц до Дуброва Геннадія Анатолі-
йовича.

Розгляд справ призначено на 02.03.2016
року на 09-00 годин, 09-30 годин в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.401
Запорізької області, суддя Черткова Н.І., тел.
3-61-94.

Суд викликає відповідачів: Дуброва Генна-
дія Анатолійовича на 09-00 годину, Ликову На-
талію Юріївну на 09-30 годину.

У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Пихова Сергія
Леонідовича, м. Олександрівськ, вул. Під-
гірна, 119, Луганської обл., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/186/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості, 
що відбудеться 22.02.2016 року о 9 год.
(резервна дата 01.03.2016 р. о 10 год.) 
в приміщенні суду за адресою: 92200, 
Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя Скворцова В.Г.

Повідомляються Цуркан Анжела Мико-
лаївна та Цуркан Олег Володимирович
про те, що 22.02.2016 р. о 09:30 годині в
приміщенні Заводського районного суду
м. Запоріжжя в каб. № 10 за адресою:
вул. Л. Чайкіної, 65, відбудеться розгляд
цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа
Банк» до Цуркан Анжели Миколаївни,
Цуркан Олега Володимировича про стяг-
нення заборгованості. У разі неявки від-
повідачів справа буде розглядатися без їх
участі на підставі наявних доказів.

Суддя Ретинська Ю.І.

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області викликає в якості відповідачів Барві-
нок Станіслава Даниловича, Барвінок Вален-
тину Миколаївну (прож: м. Сєвєродонецьк, 
с. Сиротино Луганської області, вул. Гоголя,
70) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Бугері Олени Олексіївни до
Барвінок Станіслава Даниловича, Барвінок Ва-
лентини Миколаївни про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування
житловим приміщенням, яке відбудеться
22.02.2016 року о 09 годині 20 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів,
19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Втрачені документи на ім’я — Щербак Андрій
Вадимович:

1. Паспорт CM 837374, виданий Білоцерківським
МВМ №1 ГУ МВС України в Київській обл. 2 серпня
2006 р.

2. Військовий квиток CO 275620, виданий Біло-
церківським комісаріатом Київської області
16.06.2009 р.

3. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду
3292714739, вважати недійсними з 07.02.2016 р.

22.02.2016 року о 10 годині у примі-
щенні Новоайдарського районного суду
Луганської області буде слухатись 
цивільна справа № 419/406/16-ц, 
№ 2/419/85/2016 за позовом Гуця Сте-
фана Васильовича до Гуць Людмили Бо-
рисівни про розірвання шлюбу.

Суддя Л.Д. Добривечір
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Оболонський районний суд м. Києва викликає
Олійника Володимира Володимировича, Олійник
Олександру Сергіївну як відповідачів по цивільній
справі № 2/756/1050/16 за позовом ПАТ «ОТП Банк»
до Олійника Володимира Володимировича, Олійник
Олександри Сергіївни про стягнення заборгованості
у судове засідання на 31 березня 2016 р. о 16.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними в ній доказами від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
(м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Банк Форум» в особі Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ «Банк Форум» до Михайлової Алли Павлівни, Ми-
хайлова Антона Геннадійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач у справі Михайлов Антон Геннадійович ви-
кликається на 2 березня 2016 року о 08.30 год. до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 24 грудня 2015 року ухвалені заочні

рішення по цивільних справах №428/4968/15-ц за

позовом ПАТ Банк «ТРАСТ» до Очеретька Дмитра

Сергійовича та №428/4975/15-ц за позовом ПАТ

Банк «ТРАСТ» до Долінчук Лідії Петрівни про стяг-

нення заборгованості, яким позовні вимоги задово-

лені повністю.

Суддя Г. Д. Скочій

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Стричака Леоніда Ва-
сильовича, що розгляд цивільної справи за позовом
Воронова Олександра Євгенійовича до Стричака
Леоніда Васильовича про стягнення боргу відбу-
деться об 11 год. 00 хв. 4 березня 2016 року в при-
міщенні Києво-Святошинського районного суду
Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мельни-
ченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута за вашої відсутності на підставі наявних
у ній доказів.

Суддя А. Я. Волчко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
29.02.2016 року о 10 год. 30 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/22635/15-ц за позовом ПАТ «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» до Ротар
Ірини Вадимівни про стягнення заборгованості.

Ротар Ірина Вадимівна, останнє відоме місцезнаход-
ження: Крим, м. Севастополь, вул. Короленка, 18, кв. 2
- викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Пантикіна Дмитра Валенти-
новича (останнє відоме місце проживання відповідача:
м. Донецьк, вул. Щетиніна, 21, кв. 45) по цивільній справі
за позовом Хайле Тетяни Леонідівни до Пантикіна
Дмитра Валентиновича, третя особа: Орган опіки та пік-
лування Дніпровської районної в м. Києві державної ад-
міністрації, про стягнення аліментів та позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться 4 березня 2016 року
об 11.00 год. у приміщенні Дніпровського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
108 (Суддя Астахова О.O.).

У разі неявки відповідача Пантикіна Д.В. справа буде
розглянута у його відсутність.

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Мельника Євгена Вікторовича, 10.04.1976 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Іллінці,
вул. Радянська, 133 Іллінецького району Вінницької об-
ласті, в судове засідання як відповідача по цивільній
справі ПАТ КБ «Універсал Банк» до Мельника Євгена
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено о 09 год. 00 хв. 16 бе-
резня 2016 року в залі засідань Іллінецького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької
області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя М. В. Шелюховський

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Валенти Людмили Володими-
рівни до Канара Сергія Сергійовича про позбавлення
батьківських прав. Відповідач по справі Канар Сергій
Сергійович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк,
вул. Щетиніна, буд. 3а, кв. 17) викликається на 9 березня
2016 року о 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає в судове засідання як від-
повідача гр. України Христича Петра Станіславовича,
20.07.1961 року народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська область, м. Пере-
яслав-Хмельницький, вул. Ворошилова, 49, у справі
за позовом Лисенка Віталія Івановича до Христича
Петра Станіславовича про стягнення боргу на 10.00
год. 26 лютого 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи
доказів.

Суддя Рева О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Деревянчук
Лілію Олександрівну в справі № 433/33/16-ц-
2/433/157/16 за позовом ПАТ «Банк Форум» до Де-
ревянчук Лілії Олександрівни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 09
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Універсал Банк» до Фандєєва Віталія Вікто-
ровича, Фандєєвої Олени Володимирівни про стягнення боргу
за кредитним договором. Відповідачі у справі Фандєєв Віталій
Вікторович, 1976 року народження, та Фандєєва Олена Воло-
димирівна, 1977 року народження, офіційно зареєстровані за
адресою: м. Авдіївка Донецької області, вул. Комунальна, 8/8,
викликаються на 3 березня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб.
№1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їхню відсутність. 

Суддя Тітова Т. А.

Підозрювана Паннікова Оксана Павлівна,
20.03.1986 р.н., громадянка України, зареєстрована
та проживаюча за адресою: м. Донецьк, вул. Щипа-
чова, буд. 2, кв. 50, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 290, 297-5 КПК України викликається
23.02.2016 на 10.00 год. до старшого слідчого слід-
чого відділу Військової прокуратури сил антитеро-
ристичної операції Березовського Ю. у каб. № 6 за
адресою: вул. Маяковського, 21, м. Краматорськ До-
нецької області, для проведення необхідних слідчих
та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 42015000000000850 від 07.05.2015.

Meлітопольський міськрайонний суд повідомляє Ку-
рінну Тетяну Василівну (останнє відоме місце прожи-
вання: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с.
Новомиколаївка, вул. Комарова, буд. 48), що 29 лютого
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Meлітопольського
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде
слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Курінної Тетяни Василівни про стягнення за-
боргованості, суддя Ніколова І.C.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
по справі Курінна Т.В. вважається повідомленою про час
та місце розгляду справи і у випадку неявки справа під-
лягає розгляду за її відсутності.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом Олійник Наталі Олексіївни
до Жили Миколи Івановича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач по справі Жила Микола Іванович ви-
кликається на 10 березня 2016 року о 09.30 годині
до Орджонікідзевського районного суду міста Ма-
ріуполя Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Звенигородський районний суд Черкаської об-
ласті викликає на судове засідання Гернегу Богдана
Михайловича як відповідача по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гернеги Богдана
Михайловича, яке відбудеться в приміщенні Звени-
городського районного суду Черкаської області
11.03.2016 р. о 10.00 год.

У разі неявки до суду, справа буде розглянута за
наявними доказами без вашої участі на підставі ч. 9
ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Сакун Д. І.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє відповідача Страшнюка Сергія Юрійо-
вича, 01.09.1990 р.н., проживаючого за адресою: м.
Хмельницький, вул. Чорновола, 60, кв. 28, що судовий
розгляд цивільної справи за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Страшнюка Сергія Юрійовича про
стягнення заборгованості відбудеться 23.02.2016 року о
09 год. 30 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул.
Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

Березанський міський суд Київської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Сулиму Олек-
сандра Сергійовича по справі за позовом Сулими
Дар’ї Семенівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, та
зняття з реєстрації за місцем проживання.

Судове засідання відбудеться 2 березня 2016 року
о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул.
Леніна, 32, м. Березань Київської області. В разі не-
явки відповідача Сулими Олександра Сергійовича в
судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя І. О. Капшученко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шаба-
нову Вікторію Вікторівну як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/1454/16 за позовом ПАТ «Креді Агріколь Банк» до
Шабанової Вікторії Вікторівни, третя особа: Автономна не-
комерційна організація «Фонд захисту вкладників» про ви-
знання недійсним договору про відступлення прав (вимог),
у судове засідання на 30 березня 2016 p. о 16.00 год. 

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, кaб. 27,
суддя Луценко О.М. 

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у справі доказами відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Шевчука Юрія Васильовича, 23.01.1966 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: вул.
Енгельса, 1, с. Винокурня, Тульчинський район, Він-
ницька область, як відповідача по цивільній справі 
№ 148/2733/15-ц за позовом ПАТ «Кредобанк» до Шев-
чука Юрія Васильовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 29.02.2016 р. о 09.30 год. за адресою: вул. Пе-
ремоги, 16, м. Тульчин Вінницької області.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто за його відсутності на підставі наявних у ній дока-
зів.

Суддя О. В. Саламаха

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Петренко Валентину Миколаївну за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Енерго-
постачальна компанія «Одесаобленерго» Північний
РЕМ до Петренко Валентини Миколаївни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
16.03.2016 р. о 12 год. 45 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 19. У разі неявки Петренко Вален-
тини Миколаївни судове засідання буде проведене
у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відповідача
Сергеєву Світлану Володимирівну, яка зареєстрована: До-
нецька область, м. Моспино, вул. Зелена, 17, у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи № 592/478/16 зa
позовом Петрової Світлани Анатоліївни до Сергеєвої Світ-
лани Володимирівни, Сумського міського центру зайня-
тості про розірвання трудового договору та зняття його з
реєстрації на 10.00 год. 9 березня 2016 р. у приміщенні
суду за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 22,
суддя І.М. Фоменко. Явка обов’язкова. У разі неявки в су-
дове засідання відповідача розгляд справи буде проведено
в його відсутність за матеріалами справи, згідно з вимо-
гами ЦПК України.

Суддя І. М. Фоменко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позовом
Онищенка Валерія Геральдовича до Карпова Олексія Пет-
ровича, третя особа: Бердянський MB УДМС України в За-
порізькій області, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідача Карпова Олексія Петровича в
судове засідання, яке відбудеться 18.03.16 року о 10.00 го-
дині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел. (06153) 3-51-
09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде
розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя С. І. Ревуцький

Семенівським районним судом Чернігівської об-

ласті викликається до суду:

- Єрмоленко Лариса Вікторівна (останнє відоме

місце проживання: 15400, Чернігівська обл., м. Се-

менівка, вул. 30 років Перемоги, буд. 62) на 09 го-

дину 00 хвилин 25.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 744/86/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Смага С.В.

Новгород-Сіверським районним судом Чернігів-

ської області викликається до суду:

- Копєйко Віктор Олександрович (останнє відоме

місце проживання: 16001, Чернігівська обл., м. Нов-

город-Сіверський, вул. Івана Богуна, буд.20, кв.1) на

10 годину 00 хвилин 11.03.2016 р. для участі у роз-

гляді справи №739/89/16-ц по суті за позовом ПАТ

«Акцент-Банк».

Суддя Наполов М.І.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Дєдяєва Євгенія В’ячеславовича в судове засі-
дання по справі № 523/16042/15-ц за позовною заявою
Нащубської Ольги Юріївни до Дєдяєва Євгенія В’ячесла-
вовича, третя особа - Суворовська районна адміністрація
в особі Органу опіки та піклування, про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться об 11.00 год.
25.02.2016 року в приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі
неявки Дєдяєва Євгенія В’ячеславовича справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Семенюк Олексій Григорович,
30.10.1976 р.н., зареєстрований: Одеська область, Біл-
город-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Круп-
ської, буд. 85, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290,
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 23 лютого
2016 року о 14 год. 00 хв. у каб. №208 до слідчого в ОВС
СВ УСБУ в Одеській області Дуная Д.О. за адресою: 
м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487792606, для оз-
найомлення з матеріалами спеціального досудового
розслідування № 220151600000000057 від 25.03.2015,
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну
справу за позовом Акуліч К.М., Щукліної О.І., Бурля К.М.
до Щукліна В.Б. про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі: Щуклін Вадим Борисович, 28.01.1967
р.н., зареєстрований: м. Київ, пр. Гонгадзе, 20-б, кв. 162, ви-
кликається до суду на 29 лютого 2016 р. об 11.00 год., каб.
№ 9, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14
Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н. М.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Селіванової
Тетяни Петрівни до Супроненка Андрія Андрійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житло-
вою площею. Броварський міськрайонний суд Київської
області викликає як відповідача по вказаній справі Супроненка
Андрія Андрійовича, останнє відоме місце проживання та ре-
єстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Щорса, буд. 105.

Розгляд даної справи відкладено на 10 год. 00 хв. 29 лютого
2016 року та відбудеться у залі суду за адресою: м. Бровари,
вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. Суд попереджає, що у ви-
падку повторної неявки справа буде розглянута за відсутності
відповідача за наявними в ній матеріалами з постановленням
заочного рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 29) викликає на
04.03.2016 р. о 14 год. 30 хв. Ношадху Наталію Ва-
силівну як відповідача у цивільній справі
№760/20625/15-ц (№2-993/16) за позовом Ношадха
Сем до Ношадхи Наталії Василівни про стягнення
аліментів.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове
засідання Лубковського Олексія Олександровича, Лубківського
Володимира Олександровича, Лубківського Андрія Олексан-
дровича, Лубківську Євгенію Іванівну як відповідачів у цивільній
справі №22ц/776/116/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Лубковського Олек-
сія Олександровича, Лубківського Володимира Олександро-
вича, Лубківського Андрія Олександровича, Лубківської Євгенії
Іванівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, розгляд
справи призначено на 16 березня 2016 р. о 09 год. 30 хв. і від-
будеться за адресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде
розглянуто у їхню відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. М. Шевчук

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає
в судове засідання як відповідача Зелінського Олек-
сандра Ілліча по справі за позовом Поліхронова В.Г.
до Зелінського О.І., треті особи: Поліхронова В.В.,
Поліхронов Г.В., Шапран Л.В., Фрунзенський РВ у м.
Харкові ДМС України, про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням,
та зняття з реєстраційного обліку.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 29 лю-
того 2016 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, бул. Богдана Хмельницького, 32/38.

Суддя О. В. Горпинич

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/694/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Щербицького Ю.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 02.03.2016 року о
13.20 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Щербицького Юрія Володимировича як
відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута за наявними
матеріалами. 

Суддя Полянчук Б. І.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7       -2    +3
Житомирська 0    -5         0    +5
Чернігівська -2    -7      +2    -3
Сумська -2    -7      +2    -3
Закарпатська +1   +6      +7 +12
Рівненська +2    -3      +1    +6
Львівська -2   +3      +3    +8
Івано-Франківська -2   +3      +3    +8
Волинська +2    -3      +1    +6
Хмельницька +2    -3         0    +5
Чернівецька +2    -3      +1    +6
Тернопільська +2    -3      +1    +6
Вінницька 0    -5         0    +5

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2      -7      -2    +3
Кіровоградська -1      -6      -2    +3
Полтавська -2      -7      +2     -3
Дніпропетровська -2      -7      -2    +3
Одеська +2      -3      +1    +6
Миколаївська +2      -3        0    +5
Херсонська 0      -5      +1    +6
Запорізька -2      -7        0    +5
Харківська -2      -7      +2     -3
Донецька -2      -7      -2    +3
Луганська -2      -7      +2     -3
Крим +2      -3        0    +5
Київ -2      -4        0    +2

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Вшанували 
земляків-героїв

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Днями на будівлі Сумської загальноосвітньої школи
№11 відкрили меморіальну дошку на честь випускника навчального
закладу Андрія Реути, який поліг у зоні проведення АТО.

На подвір’ї зібралися вчителі, учні, рідні героя, його друзі, знайомі,
представники громадськості. З теплотою і гордістю вони говорили
про «Медка» (позивний Андрія), який був бійцем-санітаром і вряту-
вав життя не одному десятку товаришів, але не зберіг своє молоде. 

Як сказав батько героя Олександр Реута, він пишається сином.
Обравши свій шлях, сумчанин до останньої хвилини життя зали-
шився вірним присязі, рідній землі, Україні.

На жаль, Андрій Реута вже другий випускник школи, який поліг у
боротьбі з агресором. Свого часу тут установили меморіальну до-
шку на честь Героя Небесної Сотні
Олексія Братушки, якому, як і Ан-
дрієві, посмертно присвоєно звання
«Почесний громадянин Сум».

А в  Краматорську у фойє вищого
технічного училища №14 відкрили
меморіальну дошку пам’яті випускни-
ка навчального закладу кулеметника
25-ї аеромобільної бригади Євгена
Пагуліча.  19-річний десантник заги-
нув торік у січні в бою з проросійськи-
ми незаконними збройними формуваннями поблизу донецького ае-
ропорту.  Указом Президента України його нагороджено орденом
«За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

В урочистостях взяли участь батько й сестра юнака, представни-
ки міської та обласної влади, Спілки десантників Донецької області
та Спілки ветеранів АТО, активісти волонтерського руху «Крама-
торські бджілки», керівники, викладачі й студенти училища, жителі
Краматорська. Уродженець села Староварварівка Олександрів-
ського району після закінчення ВТУ встиг попрацювати на вироб-
ництві, але здійсненню всіх подальших планів на мирне життя за-
вадили бойові дії, від яких і досі потерпає Донбас. «Дуже важко з
цим змиритися, душа й серце розриваються від болю і втрати, —
зізнається сестра загиблого воїна Діана. — Для нашої мами він був
найкращим сином, для мене — найкращим братом, для товаришів
по службі — сміливим і мужнім воїном… Хоч як це страшно, але
він загинув на війні й віддав своє юне життя за мирне небо, під
яким ми живемо. А нам тепер потрібно берегти світлу пам’ять
про нього».

Вінницький майстер демонструє 
«Різьблене мереживо»

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Вінницький
майстер художнього випилю-
вання Олександр Крутих, ро-
боти якого зберігаються в
приватних колекціях США,
Великобританії, Франції, Ні-
меччини, Ізраїлі, Італії та Іс-
панії, плідно зайнявся цим
видом народної творчості,
коли вийшов на пенсію. Са-
ме тоді він  почав представ-
ляти свої праці на обласних
і міжрегіональних виставках
та в містечках майстрів під
час культурно-мистецьких
заходів. 

Спочатку це були полички,
скриньки, цукерниці, фото-
рамки, вази для квітів, бра,
підсвічники.  З його слів, щоб
творити в цьому жанрі, треба
мати велике бажання,  худож-
ній смак, розвинену уяву, ад-
же можна придумати безліч
візерунків, схожих на мере-
живо. Втім захоплення потре-

бує терпіння, адже на одну
складну роботу потрібно кіль-
ка місяців. Його праці виріз-
няються витонченістю, чіткіс-
тю ліній та  сміливою динамі-
кою формування образів і ві-
зерунків. 

Нинішню персональну вис-
тавку «Різьблене мереживо»,
яку демонструють у Вінниць-
кому обласному центрі на-
родної творчості, Олександр
Крутих присвятив своєму 70-
річчю.  

В  експозиції представле-
но понад 70 прекрасних ро-
біт. Зокрема з циклу  «вити-
нанка в дереві», які  він ство-
рив за сюжетами народних
пісень, свят та обрядів. 

Дуже гарне оформлення
православних ікон і портре-
тів знаних подільських мит-
ців різьбленими рамами з
використанням рослинного
та геометричного орнаменту
в малюнку. Загалом у  до-
робку майстра  понад 200
різних робіт.

фотофакт

ЛІЛЛЕХАММЕР-2016. Україна виборола другу
медаль на II зимових Юнацьких Олімпійських іграх.
Сноубордистка Дарина Кириченко стала бронзо-
вим призером у складі інтернаціонального міксту
разом зі шведами Веронікою Едебо, Давідом Мо-
баєргом та Валентином Міладіновим з Болгарії.

Переміг в  цьому виді змагань квартет з Німеч-
чини, «срібло» дісталося швейцарцям. Загалом на
кросовій трасі гірськолижного курорту Хаф’єль, де
проходять змагання зі скі- та сноубордкросу, за ме-
далі боролись 11 команд і 5 з них були змішаними,
а визначити володарів срібної та бронзової меда-
лей допоміг лише фотофініш.  

«Першими моїми емоціями були шок та радість.
Одразу почала дзвонити батькам, просто не мог-
ла повірити в те, що сталося. Та й досі не віриться,
що стала медалісткою Юнацьких Олімпійських
ігор. Вдячна своїм колегам по команді. 

Ніщо так не зближує, як змагання. Ми одразу
стали однім цілим, разом працювали на результат,
на перемогу. Такий шанс випадає раз на життя, а
тому потрібно було його використати по максиму-
му», —  такими були перші емоції українки.  Їх
важко не розділити, адже нагорода Дарини Кири-
ченко стала першою в історії вітчизняного сноу-
бордингу. 

Валерій МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. У заказнику
місцевого значення «Лісова
алея», що в урочищі «Джере-
ла» на території Ківерцівсько-
го району, неподалік траси
Луцьк — Київ  невідомі зрізали
два столітніх дуби. Ці дерева
поблизу військового кладови-
ща часів Першої світової війни
десятки літ милували сотні лю-
дей стрункістю та могутністю.

— Першим забив на сполох
майстер Мощаницького ліс-
ництва ДП «Цуманське ЛГ»
Андрій Карпович. На підмогу
одразу ж виїхала рейдова
бригада лісової охорони на чо-
лі з головним лісничим ДП
«Цуманське ЛГ» Сергієм
Арендарчуком. Із Ківерців на
місце пригоди також вирушив

поліційний патруль у складі
дільничного майора поліції Ва-
лерія Лук’янчука та старшого
інспектора капітана поліції Іго-
ря Денисюка, — розповів пра-
цівник прес-служби волин-
ських лісівників Сергій Цю-
риць. —  Тим часом події роз-
горталися, мов у детективно-
му серіалі. Лісова охорона, у
складі якої були й оперуповно-
важений Ківерцівського відді-
лу поліції майор Микола Гла-
мазда, лісничий Мощаницько-
го лісництва Володимир Бад-
зян, стала переслідувати бі-
лий «Мерседес-Bенц». Угле-
дівши погоню, легковик «Ре-
но», що, вочевидь, супровод-
жував крадіїв, спробував «під-
різати» автівку лісоохоронців і
відсікти від буса. Але тут вчас-
но нагодилася поліційна під-
мога.

Лісокрадії покинули автомо-
білі на узбіччі дороги і почали
втікати. Та лісівники фізично
виявилися підготовленіши-
ми…  Причина, через яку «ро-
били ноги» затримані, стала
зрозумілою, коли відкрили
двері вантажного відсіку
«Мерседеса». Там виявилося
десять метрових колодок ду-
ба. А неподалік бензозаправ-
ки «Формула» знайшлися і
знаряддя злочину, що вико-
ристовувалися при самовіль-
ній рубці — бензопила, рулет-
ка, ключ, рукавиці… 

— Нині триває слідство, —
повідомив директор держав-
ного підприємства «Цуман-
ське лісове господарство» Во-
лодимир Туревич. —  Вже ві-
домо, що цього крадія волин-
ські лісівники за подібне пра-
вопорушення затримували то-

рік. Тоді автівку доставили на
штрафний майданчик Ківер-
цівського райвідділу міліції
слідчі завели кримінальну
справу. Та її витребувала Рів-
ненська облпрокуратура: мов-
ляв, машина фігурує у яки-
хось неблаговидних справах
у Сарнах чи ще десь там. І ось
той самий бус,  як стверджу-
ють лісівники, добре відомий
лісоохоронцям не лише Волині
— знову фігурує у злочинній
справі! 

Нині вже відомо, що держа-
ві завдано збитків на суму 17
тисяч гривень. Отож на цей
раз штрафом «заготівельни-
кам» відбутися не вдасться. Є
й усі підстави для конфіскації
«мерса» як знаряддя скоєння
злочину. І після конфіскації су-
дом — відправки на нові при-
годи. На фронті!

Чи не пора мерседесові на фронт?
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Андрій Реута вже
другий випускник
школи, який
загинув у боротьбі 
з агресором. 

Витинання  лобзиком колись вчили навіть школярів, 
а нині таких, як Олександр Крутих, унікальних майстрів
художнього випилювання одиниці 
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