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Пісні американської співачки українського походження Квітки Цісик можуть прикрасити програму будь-якої радіостанції 
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Попелюшка 
на рідних хвилях

ЦИТАТА ДНЯ

ДЖОН КІРБІ:

Шевченківська премія 
оновлюється 

КУЛЬТУРА. Президент Петро Порошенко затвердив указом 
нове Положення про Національну премію України імені Тараса 
Шевченка і вніс зміни до положення про відповідний комітет. 

«Премія є державною нагородою. Важливо так модернізу-
вати її процедури, щоб значно посилити довіру до конкурсно-
го відбору, щоб все суспільство звертало увагу на твори, що 
розглядають, щоб цей інтерес впливав на нас із вами, на роз-
виток національного культурного середовища», — цитує сло-
ва глави держави його прес-служба. Крім того, важливо, щоб 
вшановані премією твори могли гідно представляти нашу краї-
ну і в європейському, і в світовому культурному процесі як його 
невід’ємну і глибоко самобутню складову.

«Очолити комітет я запропонував людині, яка асоціюється з 
порядністю і відповідальністю і водночас є глибоким інтелекту-
алом і майстром слова», — сказав Президент, характеризую-
чи його нового голову Юрія Щербака. До нового складу коміте-
ту також увійшли люди різних поколінь — від «шістдесятників» 
до ровесників нашої Української Незалежності. 

ЦИФРА ДНЯ

2,526млрд доларів
переказали торік із-за кордону 

наші співвітчизники в Україну — 
це на 53,8% менше, ніж у 2014 році 

«Савченко мають 
звільнити. Ми заявляємо 

про це постійно. 
Її затримано 

безпідставно. І ми хочемо 
бачити її вільною,  
до того ж удома».

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІПЕРЕМОГА

Напередодні 70-річного 
ювілею льотчик-випробувач 
Олександр Галуненко 
розповів про любов 
до професії

Журналістка 
Марія Варфоломеєва 
отримала 
довгоочікувану 
свободу

Речник Державного департаменту США 
про загострення проблеми через те, що бранка 
оголосила сухе голодування   
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АУДІОФРОНТ. Чому радіостанції зустрічають українську 
пісню вкрай морозно

Зона ризикованого суднобудування
ВИРОБНИЧА ПАУЗА. Вітчизняні верфі зможуть здолати кількаразове зменшення обсягів 
виробництва, лише коли світ віритиме у стабільність нашої держави 

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«У цих приміщеннях, які 
ви бачите вздовж вули-

ці Приморської, можна зніма-
ти фільми жахів», — каже на-

чальник адміністрації Одесь-
кого морського порту Михай-
ло Соколов. Він підкреслює, що 
все це неподобство не перебу-
ває на балансі порту і має іншо-
го власника. Тому гавань навіть 
за наявності бажання і можли-

востей ніяк не може подбати 
про рештки колись потужного 
підприємства, раніше знаного 
як судноремонтний завод (СРЗ) 
«Україна». 

Це горде ім’я підприємство 
отримало 1993 року. За іроні-

єю долі саме тоді в країна по-
чало швидкими темпами зане-
падати успадковане від Радян-
ського Союзу найбільше в Євро-
пі Чорноморське морське паро-
плавство (ЧМП). Його блиска-
вичне знищення й вирішило до-

лю заводу, для якого ЧМП було 
основним джерелом замовлень. 
Нині підприємство існує в ре-
дукованому вигляді судноверфі 
«Україна», що стала струк-
турним підрозділом Одесь-
кого порту. 5
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Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Білоусова Дмитра Олександровича, 30.01.1986 р.н.,
смт Біле, вул. Орджонікідзе, 28, Лутугинського району Лу-
ганської області, як відповідача, в судове засідання по ци-
вільній справі № 409/256/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» про стягнення заборгованості за договором кредиту,
що відбудеться 9.03.2016 року об 11 год. 20 хв. в примі-
щенні суду за адресою: 92200 Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Повістка про виклик підозрюваного до суду
Підозрюваний Гадзира Вадим Владиславович,

07.02.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська
обл., Комінтернівський район, с. Корсунці, вул. Колгос-
пна, 17, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК
України вам необхідно з’явитися «09» березня 2016 року
о 17 год. 00 хв. до Приморського районного суду м.
Одеса, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала
судових засідань № 133 (слідчий суддя Гаєва Л. В.), для
участі під час розгляду клопотання про здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному
провадженні №22016160000000044 від 08.02.2016 за ч.
1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Бичкова Олексан-
дра Михайловича до Бичкової Галини Вікторівни про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач у справі Бичкова Галина
Вікторівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Димитрова, буд. 45, кв. 45, ви-
кликається на 11 березня 2016 року на 12 годину 45 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Мельни-
ченка Ігоря Миколайовича (остання відома адреса якого:
03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 2/103, кв.33/4), який є
відповідачем по цивільній справі № 760/167176/15-ц
(2/760/7159/15) за позовам Публічного акціонерного това-
риства «Київенерго» до Мельниченка Ігоря Миколайовича
про стягнення боргу за актом порушення, в судове засідання
на 11.03.2016 року об 11 год. 00 хв., яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса, 25, каб.
№ 19.

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

Суддя В. С. Кицюк

Красноокнянським районним судом Одеської області викликається
в судове засідання на 10.00 год. 25 березня 2016 року за адресою:
смт Красні Окни, вул. Шевченка, 4, як відповідач Кобзар Іван Іванович,
місце реєстрації невідомо, у справі №506/126/16-ц за позовом Кобзар
Тетяни Михайлівни до Кобзаря Івана Івановича про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки справа може бути розглянута
у його відсутність.

Суддя О. Л. Чеботаренко

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Гандзій
Д.М. 31.03.2016 року о 14.00 год. буде слухатися цивільна справа 
№ 509/194/16 за позовом Гелемея Павла Михайловича до Меліксетяна Ар-
тура Рафаеловича, Овідіопольського PC ГУДМС України в Одеській області
про усунення перешкод у здійсненні права користування, розпорядження,
володіння власністю шляхом зняття особи з реєстраційного обліку.

Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує Меліксетяну
Артуру Рафаеловичу подати пояснення, заперечення та всі наявні у нього
докази у справі особисто або через представника. У разі неявки Меліксе-
тяна Артура Рафаеловича в судове засідання справа може бути розглянута
за його відсутності.

Суддя Гандзій Д. М.

Об’єднання первинних профспілкових організацій 

Держтелерадіо України

(код ЄДРПОУ 21697270) ліквідується згідно 

з протоколом № 9 від 23.12.2015р.

Головою ліквідаційної комісії призначено 

Чужих Т.М. Претензії приймаються 

протягом трьох місяців за телефонами: 

239-63-65; 093-460-74-89.

Уточнення
В оголошенні, на-

друкованому в № 41
від 02.03.2016 р.,
про недійсність

Державного акта 
на право власності

на земельну ділянку
серія ЯЖ №912782
правильно читати:

виданий 
Погорєлову Андрію

Борисовичу, 
інше без змін. 

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ак-
цент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засідання,
які відбудуться: 

09.03.2016 р.
Проценко (Кужель) Тетяна Олександрівна об 11.00 (ос-

таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. 2-а Свер-
длова, буд. 1в, кв. 8) - справа №409/257/16-ц

11.03.2016 р.
Уварова Юлія Сергіївна о 9.40 (останнє відоме місце про-

живання: Луганська обл. м. Лутугине, вул. Пушкіна, буд. 84) -
справа № 409/370/16-ц

Суддя В. В. Тімінський
23.03.2016 р. (резервне судове засідання 28.03.2016 р.)
Муравейник Ольга Михайлівна о 10.00 (останнє відоме

місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине кв. 40 р. Пе-
ремоги, буд. 4, кв. 60) - справа № 409/271/16-ц

Грабовець Віталій Віталійович о 10.30 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 82 в,
гурт.) - справа №409/351/16-ц

Суддя О. Г. Третяк
05.04.2016 р. 
Стрельнікова Ірина Олександрівна о 14.00 (останнє відоме

місце проживання: м. Луганськ, вул. 4- Залізничний, буд. 22)
- справа № 409/426/16-ц

Ковтун Олексій Юрійович о 14.30 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, вкв-л. Героїв Сталінграду, буд. 16,
кв. 206) - справа № 409/431/16-ц

06.04.2016 р.
Бєлічук Лідія Сергіївна о 10.00 (останнє відоме місце про-

живання: Луганська обл., Лутугинський р-н, сел. Успенка, вул.
Гайдара, буд. 8) - справа № 409/388/16-ц

Ткаченко Володимир Михайлович о 16.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинського р-н, смт
Георгіївка, вул. Свердлова, буд. 18) - справа № 409/433/16-ц

Бахтар Сергій Ілліч о 15.00 (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., м. Олександрівськ, вул. Агрономічна,
буд. 127-а) - справа № 409/425/16-ц

Яковлєв Сергій Іванович о 14.00 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Луганська міськрада, м. Олексан-
дрівськ, вул. Центральна, буд. 260) - справа № 409/416/16-ц

Домащенко Вікторія Анатоліївна о 13.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н. смт Ус-
пенка, вул. Новобудівельна, буд. 12 а) - справа № 409/434/16-ц

12.04.2016 р.
Лазюк Михайло Павлович о 9.00 (останнє відоме місце

проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н., смт Успенка,
вул. Чапаєва, буд. 33) - справа №409/397/16-ц

Розумна Марина Миколаївна об 11.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н. смт
Біле, вул. Карла Маркса, буд. 5, кв. 8-а) - справа №409/415/16-ц

Алєксєєвський Сергій Володимирович о 10.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Чапаєва, буд. 44) -
справа №409/411/16-ц

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

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

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 15.03.2016 до 31.12.2016 вво-

дить у дію тимчасовий спеціальний тариф на послугу з
включення телефону для абонентів (фізичних осіб) міс-
цевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», кінцеве об-
ладнання яких було знято за дебіторську заборгованість,
після припинення надання послуг фіксованого місцевого
телефонного зв’язку (користування телефоном), неза-
лежно від способу його підключення. 

Детальну інформацію розміщено на сайті 
www.ukrtelecom.ua

Отримати інформацію можна також і за телефоном
Контакт-центру 0-800-506-800.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідача Дерев’янко Марину Анатоліївну,
14.03.1969 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Шкільна, 38-44, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Де-
рев’янко Марини Анатоліївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, в судове
засідання, яке відбудеться 09 березня 2016 р. об 11
00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу у від-
сутності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Путієнко Га-
лини Олександрівни про стягнення боргу.

Відповідач по справі Путієнко Галина Олександрівна,
адреса: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. 1-Залізнична,
9, викликається на 10.03.2016 року на 10 год. 15 хв. до
суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Апеляційний суд Запорізької області викликає Жигал-
кіна Максима Олексійовича як відповідача у судове за-
сідання об 11 год. 20 хв. 11 березня 2016 року, яке
відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162,
фойє, 2-й поверх, по справі за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Жигалкіна Максима Олексійовича про
стягнення заборгованості.

Останнє відоме місце проживання Жигалкіна М. О.:
вул. О. Матросова, 23/44, м. Запоріжжя.

У випадку неявки Жигалкіна М. О. у судове засідання
справа буде розглянута у його відсутності.

З моменту публікації оголошення Жигалкін М. О. вва-
жається повідомленим про розгляд справи.

Суддя О. М. Кримська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований
за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський,
1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Охременко Артема Олексійо-
вича, 05 серпня 1985 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Довженка, 27/4, по
кримінальному провадженню № 22014230000000011 за обвину-
вальним актом відносно Охременко Артема Олексійовича, Шеремет
Руслана Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст.
110 КК України, як обвинуваченого, що 09 березня 2016 року об
11.00 годині відбудеться підготовче судове засідання під головуван-
ням судді Ведяшкіної Ю.В., в якому ваша участь є обов’язковою,
ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поваж-
ної причини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5
ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціального су-
дового провадження.

Суддя Ю. В. Ведяшкіна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований
за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський,
1а, тел. 05549-4-26-60) повідомляє Шеремет Руслана Анатолійо-
вича, 22 липня 1973 року народження, зареєстрованого за адресою:
Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 4/53, по кри-
мінальному провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним
актом відносно Охременко Артема Олексійовича, Шеремет Руслана
Анатолійовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК
України, як обвинуваченого, що 09 березня 2016 року об 11.00 го-
дині відбудеться підготовче судове засідання під головуванням судді
Ведяшкіної Ю.В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення від
явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної причини
більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК
України, є підставою для здійснення спеціального судового провад-
ження.

Суддя Ю. В. Ведяшкіна

Сватівський районий суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає:

- Степаненка Сергія Миколайовича, 23.06.1965 р.н., як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/6616/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Степаненка Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 11 березня 2016 року
о 15.00 год.;

- Заболотнікову Олександру Олександрівну, 10.03.1980 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6624/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційного банку «Приватбанк» до Заболотнікової Олек-
сандри Олександрівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 11 березня 2016 року о 14.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Фрунзенський райсуд м. Харкова ви-

кликає Омельченко Н. І. (адреса: м. Хар-

ків, вул. Ньютона, б. 139, кв. 238) як

обвинувачену на 10.03.2016 року о 16.30

год. по кримінальному провадженню за

обвинуваченням Омельченко Н. І. за ч. 4

ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190

КК України.

Місцезнаходження суду: м. Харків, б/р

Б. Хмельницького, б. 32/38, кабінет № 3,

пов. № 1.
Суддя Т. М. Алфьорова

Арцизький районний суд Одеської області викликає Бурундукова Сергія Сергі-
йовича (16.11.1964 р. н., РНОКПП: 2369614716, адреса: вул. Калініна, буд. № 9, 
с. Холмське Арцизького району Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 509/4268/15-ц за позовом Великодного Дмитра Володимировича до Бу-
рундукова Сергія Сергійовича про стягнення боргу. Розгляд справи призначено
на 16.03.2016 р. о 13 год. 00 хв., 04.04.2016 р. о 13 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз
Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідомлення про причину
його неявки справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі ма-
теріалами.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Полянецьку
Вікторію Юріївну, місце перебування якої невідоме, про те, що судовий розгляд по ци-
вільній справі провадження № 2/484/959/16 р. за позовом Шинкорук Ігоря Миколайо-
вича до Полянецької Вікторії Юріївни про визнання договору купівлі-продажу
нерухомого майна дійсним та визнання права власності відкладено на 18.03.2016 року
о 09.00 годині. На призначений час відповідачу слід з’явитись до Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області з паспортом.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розгля-
нутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене
заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Великобагачанський районний суд Полтавської області викликає як
відповідача Шевченко Світлану Кирилівну по цивільній справі 
№ 525/57/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шевченко Світлани
Кирилівни про стягнення заборгованості в судове засідання, яке від-
будеться 21 березня 2016 року о 09 годині в приміщенні суду за адре-
сою: сел. Велика Багачка Полтавської області, вул. Шевченка, 69.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа може бути роз-
глянута за її відсутності. 

Суддя Н. В. Лисенко

Тростянецький районний суд Вінницької області викликає відпові-
дача Хільченка Олега Івановича в попереднє судове засідання по ци-
вільній справі № 147/1489/15-ц за позовом Державного підприємства
«Бершадське лісове господарство» до Хільченка Олега Івановича про
усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою та відшкоду-
вання шкоди, яке відбудеться 15 березня 2016 року о 10 год. за адресою
суду: 24300, вул. Леніна, 21, смт Тростянець Тростянецького району Він-
ницької області.

В разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута
у його відсутність за наявними у справі доказами.

Суддя Костюк Г. М.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Салангіну Дар’ю Володимирівну,
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 21, кв. 23,
в якості відповідача у судове засідання по цивільній справі за заявою Салангіна Івана
Олександровича в інтересах неповнолітнього Салангіна Аркадія Івановича до Салан-
гіної Дар’ї Володимирівни, зацікавлені особи: Служба у справах дітей Одеської мі-
ської ради, Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради — Орган опіки
та піклування, про визначення місця мешкання дитини, — призначено на 10 березня
2016 року о 10 годині 40 хвилин у кабінеті № 204 суду, за адресою: м. Одеса, вул. B.
Cтyca, 1а. У разі неявки у судове засідання без поважних причин, розгляд справи
буде проведено за Вашої відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Жуган Л. В.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Тополевої Ю. В. пе-
ребуває цивільна справа за позовом Савіна Михайла Анатолійовича до Сайтарли Ми-
хайла Георгійовича, Сайтарли Даяни Михайлівни за участю третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Чорноморської товарної біржі про
визнання договору купівлі-продажу дійсним. Повідомляємо відповідачів Сайтарли Ми-
хайла Георгійовича, Сайтарли Даяну Михайлівну про час і місце судового засідання у
зазначеній справі, яке відбудеться о 12 год. 00 хв. 10.03.2016 року у залі судових засі-
дань №206 Малиновського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса вул. 
В. Стуса, 1 а. В разі неявки у судове засідання відповідачі мають повідомити суд про
причини такої неявки. В разі неявки відповідачів у судове засідання суд вправі розгля-
нути справу за його відсутністю.

В приміщенні Чаплинського районного суду Херсонської області (смт Чаплинка,
вул. Космонавтів, 23 , каб. №11) 10 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин відбу-
деться судове засідання по цивільній справі за позовом Асланова Ісабалі Айдиновича
до Соколова Олександра Васильовича про стягнення грошових коштів та відшкоду-
вання моральної школи.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя В. А. Томашевський

Шишацький районний суд Полтавської області викликає Латун Геннадія Павловича
як відповідача у цивільній справі № 551/165/16-ц за позовом Латун Людмили Юріївни
до Латун Геннадія Павловича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудуться о 15-30 год. 11 березня 2016 року та о 15-30 15 березня 2016
року (резервне засідання) за адресою: Полтавська область, Шишацький район, смт
Шишаки, вул. Партизанська, 6. У разі неявки в судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, буде розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Д. С. Сиволап

Втрачений паспорт 

серії АА № 331739, виданий Літинським

РВ УМВС України у Вінницькій області

21.03.1997 на ім’я Колодій 

Олег Володимирович, 
вважати недійсним з 01.03.2016 р.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 09 березня
2016 року о 13.15 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Зінчук Валентину Анатоліївну, 20 червня 1964 року на-
родження, зареєстрована за адресою: Донецька область, Старобешівський район, с. Кумачове, вул.
Радянська, 59, та Зінчука Сергія Вікторовича, 18 лютого 1988 року народження, зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, Старобешівський район, с. Кумачове, вул. Радянська, 59, як відповідачів в ци-
вільній справі № 328/282/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Зінчук
Валентини Анатоліївни, Зінчука Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Суддя Петренко Л. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мітрофанову Ольгу Анатоліївну, Мітрофанова
Олександра Вікторовича, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/6562/15-ц
за позовом ПАТ «Банк Форум» до Мітрофанової Ольги Анатоліївни, Мітрофанова Олександра Вік-
торовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 09 березня 2016 року о 14.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Втрачений паспорт

серії АА № 949772, виданий Літинським

РВ УМВС України у Вінницькій області

19.03.1999 на ім’я Кравчук 

Андрій Володимирович, 
вважати недійсним з 01.03.2016 р.
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оголошення
Зіньківський районний суд Полтавської області

викликає Дігтярьова Андрія Вікторовича, 18.04.1989
р.н. (останнє відоме місце проживання: м. Зіньків,
вулиця Леніна, 109, кв. 2, Зіньківського району, По-
лтавської області) як відповідача в судове засідання
в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Дігтярьова Андрія Вікторовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2016
року о 09 годині 10 хвилин в приміщенні Зіньків-
ського районною суду Полтавської області за адре-
сою: Полтавська область, місто Зіньків, вулиця
Комунарська 2-А. Головуючий по справі суддя
Дем’янченко С. М.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Аржинт (Пенову) Наталю Василівну, 04.06.1989
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: вул. Радянська, № 121, с. Оріхівка, Болградський
район, Одеська область, що 18.03.2016 р. о 13.00 годині в
залі судового засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/245/16-ц за позовом Публічного Акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Аржинт (Пенової) Наталі Василівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Ар-
жинт Наталі Василівні подати пояснення, заперечення та усі
наявні у неї докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Аржинт Н. В., справа
може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її пред-
ставника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 23.02.2016 р. по цивільних справах за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення за-
боргованості до:
Ярославський Юрій Лазарович — справа № 409/2053/15-ц
Плаксій Вероніка Віталіївна — справа № 409/2054/15-ц
Жадько Володимир Миколайович — справа № 409/1867/15-ц
Головатенко Михайло Юрійович — справа №409/1865/15-ц
Кулікова Ольга Сергіївна — справа № 409/1871/15-ц
Нетяга Іван Миколайович  — справа № 409/1882/15-ц 
Чайковська Світлана Іванівна — справа № 409/1878/15-ц
Крайнюк Андрій Вікторович — справа № 409/1895/15-ц
Туркевич Євгенія Іванівна  — справа № 409/1908/15-ц
Кікоть Сергій Сергійович — справа № 409/1905/15-ц
Василенцева Наталія Анатоліївна — справа №409/2039/15-ц
Черняк Андрій Леонідович — справа № 409/2045/15-ц
Козьяков Сергій Юрійович — справа № 409/2043/15-ц
Фролкін Микола Петрович — справа № 409/2044/15-ц
Кулик Валентина Василівна — справа № 409/2042/15-ц
Штефан Олександр Миколайович   — справа №409/2040/15-ц
Руденко Олександр Володимирович — справа №409/2038/15-ц
Волкова Вікторія Анатоліївна — справа № 409/2036/15-ц
Алєксєєвська Любов Миколаївна — справа № 409/2035/15-ц
Таловеря Юрій Анатолійович — справа № 409/2052/15-ц

судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю або частково. 

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуто Білокуракинським 
районним  судом Луганської обл. шляхом подання відповіда-
чем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування цієї об’яви.

Суддя В. С. Полєно 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільні справи за позовами:

№ 219/1158/2016-ц ПАТ КБ «ПриватБанк» до Капінус
Наталі Олександрівни;

№ 219/325/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Хопіної
Людмили Анатолівни;

№ 219/1064/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Захаро-
вої Тетяни Валерівни;

№ 219/1069/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Ігна-
тенка Віктора Василійовича; 

№ 219/339/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Риска-
ленка Сергія Олександровича

про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідачі по справі викликаються до суду (Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5 каб. 201) для участі в
розгляді справи по суті на 09.30 годину 14 березня 2016
року:

- Капінус Наталя Олександрівна, 30.03.1985 р.н., меш-
кає: м. Сіверськ Артемівського району Донецької об-
ласті, вул. Комсомольська, 31;

- Хопіна Людмила Анатолівна, 16.07.1960 р.н., меш-
кає: м. Сіверськ Артемівського району Донецької об-
ласті, вул. Новодрана, 12;

- Захарова Тетяна Валерівна, 22.06.1974 р.н., мешкає:
м. Часів Яр Донецької області, вул. Першотравнева, 5-1;

- Ігнатенко Віктор Василійович, 12.05.1986 р.н., меш-
кає: м. Бахмут, Донецької області, вул. Чайковського, 
1-А/4, кв. 3;

- Рискаленко Сергій Олександрович, 10.06.1978 р.н.,
мешкає: м. Бахмут Донецької області, провул. Коопера-
тивний, 20.

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

Суддя Воробйова І. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовною заявою Каку-
бава Лаша Сосоєвича до Горлівської міської ради До-
нецької області про визнання права власності на
спадкове майно. Відповідач по справі: Горлівська міська
рада Донецької області, останнє відоме місце розташу-
вання: Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, бу-
динок № 67, викликається на 14 березня 2016 року о 10
годині 30 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2), для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Мітєва Івана Дмитровича, 16 червня 1987 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Гагаріна, № 142, с. Оріхівка, Болградський район, Оде-
ська область, що 18.03.2016 року о 14.00 годині в залі су-
дового засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/247/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Мітєва Івана Дмитровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Мітєву
Івану Дмитровичу подати пояснення, заперечення та усі на-
явні у нього докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Мітєва Івана Дмитровича
справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та
його представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповіда-
чів: Пекканен Світлану Анатоліївну, Животченко
Маргариту Анатоліївну, Животченка Дениса Мико-
лайовича, Грицая Владислава Павловича (останнє ві-
доме місце проживання яких: м. Київ, вул.
Берлинського, 18/7, кв. 17) як третю особу: Стожук
Тетяну Юріївну (останнє відоме місце проживання:
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 74)
у судове засідання, що відбудеться 23 березня 2016
року об 11 год. 45 хв. у цивільній справі за апеляцій-
ною скаргою Животченка Дениса Миколайовича на
рішення Шевченківського районного суду м. Києва
від 13 серпня 2015 року у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Пекканен Світлани Анатоліївни,
Животченко Маргарити Анатоліївни, Животченка
Дениса Миколайовича, Грицая Владислава Павло-
вича, третя особа: Стожук Тетяна Юріївна про висе-
лення та зняття з реєстраційного обліку. 

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення суд про
причини неявки, справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

Адреса суду: м. Київ. вул. Солом’янська, 2-а, зал
0708.

Суддя А. М. Стрижеус

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільні справи:

за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний Банк «ПриватБанк» до Нечитайла
Олександра Вікторовича про стягнення заборгова-
ності;

за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний Банк «ПриватБанк» до Орлова Дмитра
Петровича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Нечитайло Олександр Вікторович,
24.10.1956 року народження, Орлов Дмитро Петро-
вич, 20.05.1977 року народження, викликаються на
15 березня 2016 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, ка-
бінет № 16, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідачам необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О. М.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Ходукіну Юлію
Леонідівну у судове засідання, яке відбудеться
15.03.2016 року о 15.00 годині у приміщенні Білго-
род-Дністровського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27
(зал судових засідань 37) по цивільній справі
495/4150/15-ц за позовом ТОВ «Маріупольський
млинокомбінат» про стягнення неустойки.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за вашої відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Аракелян Семена Робертовича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 409/3174/15-ц
за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» про стягнення
заборгованості та збитків, що відбудеться 09.03.2016
року о 09 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Дарницький районний суд м. Києва викликає Си-

ленко Людмилу Михайлівну, 21.08.1973 р.н., як від-

повідача по цивільній справі за позовом АТ «Банк

«Фінанси та Кредит» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 09.03.2016 р. о 12.00 год.,

за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, 

зал. 27.

Ваша явка обов’язкова.

Суддя А. М. Коренюк

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/662/ 16-ц за позовом Лубкіної Олени Олександрівни
до Гажева Руслана Сергійовича, третя особа: Бердянський
міський відділ ГОНП України в Запорізькій області УДМС у
Запорізькій області про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням. Судовий розгляд
справи призначено на 25 березня 2016 року о 14 год. 00 хв.
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153) 3-63-75.

Суд викликає: Гажева Руслана Сергійовича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова
викликає Бєляєву Олену Володимирівну,
21.12.1980 року народження, як обвинувачену
на 10.30 годину 17 березня 2016 року по кримі-
нальному провадженню № 644/10913/15-к; 
№/п 1-кп/644/33/16 у відношенні Бєляєвої Олени
Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 191,
ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду: 
м. Харків, просп. Архітектора Альошина, 7, каб.
№ 16.

Голова суду Черняк В. Г.

Токмацький районний суд викликає в судове

засідання на 13 годину 30 хвилин 15 березня

2016 року до Токмацького районного суду 

(м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 7)

як відповідача Жеребятіну Ольгу по справі за по-

зовом Жеребятіна Сергія Володимировича до

Жеребятіної Ольги про розірвання шлюбу 

Суддя Гавілей М. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської
області повідомляє, що розгляд цивільної справи 
№ 369/715/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Білого Олега Ва-
лентиновича про стягнення заборгованості
відбудеться 24 березня 2016 року о 12 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Усатова Д. Д. у приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області за адре-
сою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа
буде розглядатись за їхньої відсутності на підставі
наявних у ній доказів.

Втрачену декларацію про готовність об’єкта до експлуатації сто-
совно Автозаправочної станції, розташованої за адресою: Київська
область, Ставищенський район, селище міського типу Ставище, ву-
лиця Радянська, будинок № 5А, вважати недійсною.

Втрачену декларацію про готовність об’єкта до експлуатації сто-
совно Автозаправочної станції, розташованої за адресою: Київська
область, Обухівський район, с. Підгірці, вулиця Надгірна, будинок 20,
вважати недійсною.

Втрачену декларацію про готовність об’єкта до експлуатації сто-
совно Автозаправочної станції, розташованої за адресою: Київська
область, м. Ірпінь, смт Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 31-а, 
вважати недійсною.

Втрачену декларацію про готовність об’єкта до експлуатації сто-
совно Автозаправочної станції, розташованої за адресою: Київська
область, м. Бровари, вулиця Київська, 1, вважати недійсною.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Кругляк Наталі Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Кругляк Наталя Олександрівна, яка
мешкає за адресою: м. Артемівськ Донецької області, вул. Юві-
лейна, 71, кв. 51, викликається на 11.30 годину 24 березня
2016 року до суду, каб. №306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Новопсковським районним судом Луганської об-
ласті викликається до суду Петренко Євген Олексан-
дрович (останнє відоме місце проживання: 94500,
Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Студентська,
буд. 29, кв. 2) на 08 годину 30 хвилин 10.03.2016 p.
(запасна дата судового засідання - 17.03.2016 року
на 08.30 год.) для участі у розгляді справи 
№ 420/424/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя О. С. Стеценко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача Руденького Олександра Олександровича по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства ак-
ціонерний банк «УКРГАЗБАНК» до Руденького Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача Ру-
денького Олександра Олександровича: вул. Ломоносова,
28/41, гурт., м. Київ, 31651.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а,
каб. 15 - 4 квітня 2016 року о 14 год. 10 хв. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без
участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача Вітюка Євгена Володимировича по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» до Вітюка Євгена Во-
лодимировича про стягнення заборгованості.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Вітюка Євгена Володимировича: пр-т Червонозоряний,
152-а, гурт., м. Київ, 03039.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.
14-а, каб. 15 - 4 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
25 березня 2016 року о 13.45 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/910/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Харитонова Олексія
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Харитонова Олексія Миколайовича
як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання воно буде проведене за на-
явними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
25 березня 2016 року о 13.30 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/993/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Матюхова Сергія
Васильовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Матюхова Сергія Васильовича як
відповідача.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання воно буде проведене за на-
явними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/687/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Сте-
паненка Олександра Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 28 березня 2016 року о 08 год. 15
хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел. (06153) 3-63-75.

Суд викликає Степаненка Олександра Володимировича
як відповідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
25 березня 2016 року о 14.00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/678/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Усової Світлани
Віталіївни про стягнення заборгованості.

Суд викликає Усову Світлану Віталіївну як відпо-
відача.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання воно буде проведене за на-
явними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Втрачений судновий білет 

на ім’я Уліцький Борис Семенович № 018434 № катера ДАП 1860 

вважати недійсним.

Втрачені суднові документи, 
видані на судно «ua 0980 KV» 2003 р.в., 

власник Стефанович Олександр Дмитрович, 
вважати недійсними.

Втрачені суднові документи, а саме Свідоцтво про право власності 
та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України
на судно, зареєстроване під номером «ua 1109 KV», що належить

Дроботу Борису Віталійовичу, вважати недійсними.



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

за 2015 рік
Антимонопольний Комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності

якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері держав-
них закупівель. 

Антимонопольний Комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, За-
кону України «Про Антимонопольний комітет України», інших законів та нормативно правових актів. 

Основними завданнями Антимонопольного Комітету України є участь у формуванні та реалізації
конкурентної політики в частині:

- здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конку-
ренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, за-
побігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

- контроль за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та дотримання вимог
законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що ви-
робляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; 

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 
- методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
- здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері

державних закупівель.

 
 
 

Антимонопольний комітет України 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

               (тис. грн.)                                                     

 

 
 

 
 

 
 
 

               (тис. грн.)                                                     
Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету / код 
економічної 
класифікації 
видатків 
бюджету  
або код 

кредитування 
бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план на    
2015 рік з 

урахуванням 
внесених 

змін 

касове 
виконання 

за  
2015 рік 

план на            
2015 рік з 

урахуванням 
внесених 

змін 

касове 
виконання 

за  
2015 рік 

план на  
2015 рік з 

урахуванням 
внесених 

змін 

касове 
виконання 

за  
2015 рік 

Видатки 
всього : 

60211,1 60029,2 4951,5 4805,6 65162,6 64834,8 

в т. ч. за 
бюджетними 
програмами              
6011010 
«Керівництво 
та управління 
у сфері 
конкурентної 
політики, 
контроль за 
дотриманням 
законодавства 
про захист 
економічної 
конкуренції»  

59432,0 59266,9 4903,7 4769,3 64335,7 64036,2 

6011020 
«Прикладні 
розробки у 
сфері 
конкурентної 
політики  
та права»  

779,1 762,3 47,8 36,3 826,9 798,6 

 

 
 

 
 

Біловодським районним судом Луганської області виклика-
ється до суду:

- Свірідов Віктор Володимирович (останнє відоме місце про-
живання: 94700, Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Будьонного,
буд. 48) на 16 годину 10 хвилин 15.03.2016 р. для участі у роз-
гляді справи № 408/5878/15-ц по суті за позовом ПАТ «Акцент-
Банк».

Суддя Карягіна В. А.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ликової Ірини Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Ликова Ірина Сергіївна, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, вул. Бессонова, 33/35, викликається о 08 год. 30 хв.
11 березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Станішевського Д. В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Станішевський Дмитро Володимирович,
11.09.1974 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Вугледар, вул. Трифонова, 7/29.

Справу призначено до розгляду о 09.00 годині 22 березня 2016 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-

кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя С. І. Жамбровський

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дриндак Олександра Михайловича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Дриндак Олександр Михайлович, останнє місце
мешкання: м. Горлівка, вул. Першотравнева, 33/8, викликається о 09 год.
30 хв. 11 березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Назарової Г. О. про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Назарова Ганна Олегівна, 27.05.1980 року на-
родження, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 5/12.

Справу призначено до розгляду о 09.30 годині 22 березня 2016 року.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та

докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя С. І. Жамбровський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акцент-банк» до Клечановської Ю. І. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідачка у цивільній справі 
№ 233/776/16-ц – Клечановська Юлія Іванівна, 03.07.1964 р.н., зареєстрована
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, 59/26, викликається
у судове засідання на 08.45 год. 18 березня 2016 р. Розгляд зазначеної ци-
вільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. № 2, каб. №16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Макарова
Миколу Петровича, Оробцову Інну Іванівну як відповідачів у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2575/15-ц (Провадження
№ 2/420/107/16) за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Макарова Миколи Пет-
ровича, Оробцової Інни Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 21 березня 2016 року о 08 год. 30 хв.
(резервна дата судового засідання 28 березня 2016 року о 08 год. 30 хв.)
в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Янишева P. P. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/784/16-ц
– Янишев Рокс Русланович, 06.05.1971 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, смт Карла Маркса, вул. Чекаліна, 15, викликається
у судове засідання на 09.00 год. 18 березня 2016 р. Розгляд зазначеної ци-
вільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. № 2, каб. №16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що
19.02.2016 р. по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ак-
центбанк» про стягнення заборгованості до:

Шеліхов Дмитро Віталійович — справа № 409/1381/15-ц. 
Климаш Ганна Миколаївна — справа № 409/1328/15-ц.
Перерва Ганна Михайлівна — справа № 409/1406/15-ц
Негрєєв Олександр Едуардович — справа № 409/1404/15-ц.
Комарова Катерина Сергіївна — справа № 409/1450/15-ц.
Пузирний Володимир Миколайович — справа № 409/1423/15-ц 
Кирилюк Віктор Григорійович — справа № 409/1429/15-ц
Куліков Валентин Михайлович — справа № 409/1482/15-ц.
Хоменко Валентина Яківна — справа № 409/1428/15-ц.
Манченко Володимир Олександрович — справа № 409/1471/15-ц. 
Кєрімова Ельміра Ядуллаївна — справа № 409/3118/15-ц.
Удеревський Андрій Володимирович — справа № 409/1519/15-ц 
Фадєєв Вадим Володимирович — справа № 409/819/15-ц
Чижик Юлія Володимирівна — справа № 409/842/15-ц
Журавльова Валентина Анатоліївна — справа № 409/1469/15-ц.
Сухаревський Борис Олександрович — справа № 409/1522/15-ц
Мазурик Сергій Васильович — справа № 409/1528/15-ц 
Печенюк Валентина Леонiдiвна — справа № 409/3143/15-ц
Капустін Юрій Анатолійович — справа № 409/400/15-ц
Гребенюк Наталія В’ячеславівна — справа № 409/483/15-ц
Огієнко Ганна Олександрівна — справа № 409/440/15-ц.
Святоха Олена Олексіївна — справа № 409/354/15-ц.
Грабовська Тетяна Митрофанівна — справа № 409/386/15-ц
Коробка Марина Адольфівна — справа № 409/905/15-ц.
Крижановська Вікторія Володимирівна — справа № 409/940/15-ц
Алексєєвський Ігор Володимирович — справа № 409/927/15-ц.
Пашенцев Сергій Олександрович — справа № 409/936/15-ц
Русин Роман Валерійович — справа № 409/971/15-ц.
Сисоєва Ольга Вікторівна — справа № 409/396/15-ц.
Салієнко Ольга Михайлівна — справа № 409/356/15-ц
Полукарьов Дмитро Миколайович — справа № 409/866/15-ц

Суддя В. С. Полєно
11.02.2016 р. до: 
Апостой Юрiй Миколайович — справа № 409/51/16-ц

Суддя В. Г. Скворцова
судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повністю або

частково. 
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути

переглянуто Білокуракинським районним судом Луганської обл. шляхом подання
відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Маршука Вадима
Миколайовича, Маршук Олени Євгенівни до Беспалова
Дмитра Юрійовича, Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «АЛМАЛІ», Власенко Галини Миколаївни,
Хвостика Володимира Васильовича, третя особа - Ре-
гіональний сервісний центр МВС в Донецькій області
(Територіальний сервісний центр № 1443 регіонального
сервісного центру МВС України у Донецькій області),
про визнання недійсним договору купівлі-продажу
транспортного засобу. Відповідачі Власенко Галина Ми-
колаївна, Хвостик Володимир Васильович виклика-
ються на 17 березня 2016 року о 10.00 годині до суду,
каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Пікалова Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39 «а») розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Непран Олени Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Непран Олена Іванівна, 16.04.1968 року
народження, останнє місце проживання: Донецька
обл., м. Іловайськ, вул. Ярославського, 14/103, викли-
кається на 25 березня 2016 року о 10.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області,
кабінет № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено за-
очне рішення. 

Суддя Тітова Т. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Ра-
дянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «ПриватБанк» до Кушнарьової Валентини
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Кушнарьова Валентина Олександрівна,
15 лютого 1969 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Іловайськ, вул. В.Волошина, буд. 22,
викликається на 7 квітня 2016 року о 09.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено за-
очне рішення. 

Суддя Діденко С. О.

Солом’янський районний суд м. Києва пові-
домляє Ховпуна Олексія Сергійовича, що 7
квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20,
відбудеться судове засідання в цивільній справі
за позовом Карпенка Володимира Миколайо-
вича до Ховпуна Олексія Сергійовича, Приват-
ного акціонерного товариства «КП в Україні»,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Но-
вини 24 години» про захист честі, гідності та ді-
лової репутації, визнання інформації
недостовірною та її спростування, відшкоду-
вання моральної шкоди.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої не-
явки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини своєї неявки,
суд вирішує справу на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Л. В. Шевченко

Комсомольський районний суд
м. Херсона повідомляє, що
30.03.2016 р. о 09.15 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, каб. 
№ 410, відбудеться слухання ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Глазової Ганни
Євгенівни про стягнення заборго-
ваності.

Просимо відповідачку Глазову
Ганну Євгенівну з’явитися до суду
на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідачки справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Володарсько-Волинський район-
ний суд Житомирської області (смт
Володарськ-Волинський, вул. Ге-
роїв України, 1) викликає як відпо-
відача Голяка Максима Леонідовича
в судове засідання, яке відбудеться
14 березня 2016 року о 09 годині 00
хвилин в залі суду у справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Го-
ляка Максима Леонідовича про
стягнення заборгованості.

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

Суддя Сульженко Л. П.

Звенигородський районний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання Пурій Ольгу Во-
лодимирівну як відповідачку в цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Пурій Ольги Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 14 березня 2016 року о 08.00 годині в
приміщенні Звенигородського районного суду Чер-
каської області за адресою: Черкаська обл., м. Зве-
нигородка, пр-т Шевченка, 12а. У разі неявки до суду
справа буде розглянута на підставі наявних у ній до-
казів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Гончаренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Данилова Де-
ниса Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Данилов Денис Анатолійович, останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 84583, Донецька
область, Артемівський р-н, с. Калинівка, вул. Городня, буд.
4, викликається на 22 березня 2016 р. о 10 год. 30 хв. до
суду (каб. № 203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну
справу за позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Баришева Андрія Володимировича про від-
шкодування в порядку регресу витрат на страхове відшкоду-
вання. Відповідач по справі Баришев Андрій Володимирович
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, буд.
10, кв. 77) викликається на 21 березня 2016 року о 13.00 год.
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Матійчук Віру Павлівну у судове засідання як відпо-
відача по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ма-
тійчук Віри Павлівни про стягнення заборгованості,
яке призначене на 29 березня 2016 р. об 11 годині
45 хвилин в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зала 233. У разі неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність.

Суддя Кічмаренко С. М.

Хустським районним судом Закарпатської області викликається до

суду Локотош Іван Іванович (останнє відоме місце проживання: 90400,

Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Кузнєцова, буд. 9) о 13 годині 30 хви-

лин 23.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 309/5442/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Лук’янова О. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Юзвака
Федора Федоровича, 23.05.1967 р.н., останнє відоме місце проживання:
23100, м. Жмеринка Вінницької області, вул. Одеська, 147, в судове засі-
дання як відповідача у цивільній справі № 130/3138/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Юзвака Федора Федоровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться о 09.00 год. 21.03.2016 року за
адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Юзвака Федора Федоровича у судове засідання,
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі доказами.
Про причини неявки необхідно повідомити суд.

Суддя О. Я. Саландяк

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Савіних Аркадія
Олексійовича як відповідача по цивільній справі № 715/258/16-ц, провадження
№ 2/715/197/16, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Савіних Аркадія
Олексійовича про стягнення заборгованості у судове засідання 21.03.2016 року
об 11 год. 00 хв. в залі судового засідання Глибоцького районного суду Черні-
вецької області.

Останнє відоме місце проживання Савіних Аркадія Олексійовича за адресою:
вул. Шевченка, 20, с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Суддя Цуркан В. В.

Повна інформація про бюджет розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України
www.amc.gov.ua
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пОгОдА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +8 +13
Житомирська -2   +3      +8 +13
Чернігівська +2    -3      +6 +11
Сумська +2    -3      +6 +11
Закарпатська +2   +7    +10 +15
Рівненська -2   +3      +9 +14
Львівська 0   +5    +10 +15
Івано-Франківська 0   +5    +10 +15
Волинська 0   +5      +9 +14
Хмельницька 0   +5      +8 +13
Чернівецька 0   +5      +8 +13
Тернопільська 0   +5      +9 +14
Вінницька -2   +3      +8 +13

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +8  +13
Кіровоградська -2     +3      +8  +13
Полтавська -2     +3      +6  +11
Дніпропетровська -2     +3      +8  +13
Одеська 0     +5      +8  +13
Миколаївська 0     +5      +8  +13
Херсонська 0     +5      +8  +13
Запорізька 0     +5      +8  +13
Харківська 0     +5      +6  +11
Донецька 0     +5      +8  +13
Луганська 0     +5      +8  +13
Крим 0     +5      +8  +13
Київ -1     +1   +10  +12
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Історична садиба
зароблятиме собі 
на ремонт

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. Музей-заповідник «Садиба Попова», розташова-
ний у Василівському районі Запорізької області, — визначна  архі-
тектурна пам’ятка.  За даними директора департаменту культури,
туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислава
Морока, торік на реконструкцію та відновлення цієї історичної
пам’ятки, знакової для краю, вперше за останні п’ять років було на-
дано понад півмільйона гривень. На думку посадовця,  стан музею-
заповідника ще критичний, однак є всі передумови врятувати його
і зробити великим туристським і культурним центром. 

На реставраційні роботи, за даними експертів, потрібно приблиз-
но 30—40 мільйонів гривень. Зрозуміло, такі гроші для бюджету
над мірне навантаження. Тому обласна влада звернулася по  допо-
могу до іноземних колег, які погодилися підтримати проект відрод-
ження «Садиби Попова». Тож після  виготовлення проектно-кош-
торисної документації запоріжці вийдуть на державний і міжнарод-
ний рівень, щоб отримати гранти, інвестиції та спонсорську допо-
могу на відродження музею-заповідника. 

Владислав Мороко зазначив: попередню згоду на надання допо-
моги вже дав уряд Німеччини, підтримати проект готові також Рада
Європи й уряд США.

— Садибу дворян Попових побудовано у другій половині ХІХ сто-
ліття, — розповідає директор Василівського історико-архітектурно-
го музею-заповідника «Садиба Попова» Валерій Стойчев. —  Це
один з небагатьох замкових комплексів, що вцілів до нашого часу. 

Посадовець зауважив, що за минулі два роки, попри складну си-
туацію в країні, працівникам закладу вдалося збільшити потік ту-
ристів, започаткувати успішні проекти «Тури вихідного дня», «Му-
зей просто неба», «Робота з підземеллями», а також постійно спів-
працювати з археологами і науковцями, розширювати експозиції,
проводити екскурсії, виставки.

До того ж, є великий потенціал щодо використання підвальних
приміщень палацового комплексу, дослідження вцілілих кімнат як
додаткового музейного простору. Вже розроблено проект створен-
ня музею просто  неба у виявлених підземних приміщеннях зруй-
нованого палацу.

У музеї розпочали реекспозицію: облаштували виставкову залу,
яку використовуватимуть для публічних заходів, конференцій тощо.
Наступною планують оформити інтер’єрну кімнату в стилі кінця ХІХ
століття, облаштувати підвальні приміщення для проведення тема-
тичних екскурсій.

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

ВИХОВАННЯ. Прикарпат-
ські учні нещодавно складали
вірші зі словами «гідність»,
«Майдан», «революція», «жит -
тя» — вшановували в такий
спосіб Героїв Небесної Сотні,
воїнів АТО та Січових стріль-
ців. Захід відбувся під прово-
дом станиці Івано-Франків-
ського пласту та Центру па-
тріотичного виховання учнів-

ської молоді ім. Степана Бан-
дери. 

У меморіальному сквері Іва-
но-Франківська команди по-
клали квіти і запалили свічки
на пам’ять про тих, хто віддав
життя за Україну. А потім у при-
міщенні кінотеатру «Люм’єр»,
який завжди гостинно при-
ймає у себе заходи з патріо-
тичного виховання молоді, уч-
нівські команди під керівниц-
твом інструкторів-пластунів
виконували теоретичні та

творчі завдання: декламували
вірші, співали пісні, присвяче-
ні подіям на Майдані, шукали
відповіді на питання «Як шко-
лярі можуть долучитися до до-
помоги воїнам АТО». 

Змайстровані учасниками
змагань різноманітні дрібнич-
ки, написані для бійців листи,
листівки одразу відправили
на передову в зону бойових
дій через волонтерів Народ-
ної самооборони Івано-Фран-
ківська. А їхній спільний ма-

люнок з побажаннями миру
експонують тепер у міському
Центрі патріотичного вихо-
вання. 

Окрім того, кожна команда
заздалегідь зняла відеоролик
із подякою бійцям АТО. Де-
партамент інформаційної ді-
яльності та комунікацій з гро-
мадськістю Івано-Франків-
ської облдержадміністрації
надав тематичну літературу
для подарунків учасникам
змагань. 

ФОТОФАКТ

ТВОРЧИЙ ПОШУК. У гале-
реї Львівської національної ака-
демії мистецтв днями відкрили
виставку сучасної кераміки ви-
пускників академії 2012 року,
яка репрезентує творчі пошуки,
експерименти та досягнення
молодого покоління україн-
ських художників-керамістів.

Головна мета підготовки мо-
лодих митців у стінах ЛНАМ —
показати їхню активну творчу
позицію після закінчення на-
вчання. Кафедра художньої ке-
раміки у 2012 році випустила
унікальних фахівців. Фактично
вся група складалася з яскра-
вих особистостей. Захист їхніх
дипломних робіт відбувся у
формі персональних міні-виста-
вок у залах Львівського палацу
мистецтв та галереї «Дзиґа».
Відрадно те, що більшість того-
часних випускників й досі пра-
цює творчо. Проект REDUCTI-
ON — своєрідна спроба віднов-
лення творчого гурту, єднання
творчої енергії непересічних
митців.

Пластуни провели патріотичний урок

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! Чи то пристрасна
любов до солодкого, а чи про-
сто руки липкими стають ураз
до чужого краму — це вже
знати хіба самому лиходію.
Тернопільські  поліцейські за-
фіксували факт учинення кра-
діжки в одному із супермарке-
тів обласного центру.

З’ясувалося, що 27-річний
уродженець Одещини зай-
шов у торговельний заклад з
наплічником. Як і годиться,
взяв візочок і подався огля-
дати виставлений на вітринах
товар. Як розповіли у секторі
комунікації головного управ-
ління Національної поліції в
області, зловмисник не забу-
вав класти непомітно крам і
до власного рюкзака. Відтак

підійшов до каси, з кошика
витягнув для розрахунку яки-
йсь дріб’язок. Але працівники
охорони супермаркету попро-
сили відкрити наплічник.
Спритник, мабуть, не споді-
вався на такий різкий пово-
рот подій. Збентежився. І не-
дарма, бо наповнив рюкзак
не однією коробкою шоколад-
них цукерок. Загалом сума
викрадених солодощів стано-

вила майже три тисячі гри-
вень.

Поліцейська група швидкого
реагування виїхала, щойно
спрацював тривожний сигнал
в супермаркеті. У скоєному ли-
ходій зізнався. Після докумен-
тування злочину правоохорон-
ці його відпустили, а поцупле-
не вилучили. За викраденням
чужого майна розпочали кри-
мінальне провадження.

За солодке треба гірко відповідати

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

ЗАСІДКА. У Козелецькому
лісництві ДП «Остерське лісо-
ве господарство», що на Чер-
нігівщині, вікові красені-дуби
викликають сверблячку не на
одних загребущих руках. Ад-
же їх заборонена до експорту
деревина високо цінується, і
закордонні покупці дають за
неї великі гроші. От і в урочи-
щі «Темний ліс» браконьєри
спиляли два велетні. Добре,
напевне, упріли, тому що на-
ступні дев’ять  помічених за-
рубками столітніх дубів упро-
довж ночі звалити не подужа-
ли. Тож майстер лісу Олег

Онопрієнко те неподобство
виявив. І зрозумів, що брако-
ньєри повернуться, аби завер-
шити свої чорні справи. Адже
випиляну найціннішу деревину
підкотили ближче до дороги. А
там навіть вантажна автівка
не потрібна — закинуть у мі-
кроавтобус — і тільки смуга
ляже.

Лісівники, порадившись,
вирішили зробити засідку. До-
вкола дубів було замасковано
металеві «кішки», котрі зав-
виграшки прохромлюють ко-
леса всюдиходів. Олег Оноп-
рієнко зачаївся в гущі дерев,
заглушив мотор машини і ви-
мкнув фари. У повній тиші і
темряві минуло кілька годин.

Нарешті почулося ревіння по-
тужного двигуна і біля дубів із
зарубками замерехтіло світло
ліхтаря. А по вкритій темря-
вою машині лісника відкрили
прицільний вогонь. Олег
Онопрієнко залишився живим
тільки завдяки швидкій реак-
ції: викотився з машини і впав
на землю. Чоловік вважає, що
крадії мали прилади нічного
бачення, оскільки вгледіти ма-
шину в повній пітьмі серед де-
рев неозброєним оком немож-
ливо.

Далі події розгорталися
швидко: зрозумівши, що їх по-
мітили, злодії відразу дали
драла з місця крадіжки. Адже
за межами лісу його господарі

не мають права їх зупиняти.
Та й ні боронитися, ні затри-
мувати озброєних браконьє-
рів з хижацькими повадками
неозброєні лісівники не мають
змоги.

Збитки від двох спиляних
дубів становлять понад 37 ти-
сяч гривень. Та чи відшкоду-
ють їх зловмисники — велике
питання. Адже правоохоронці
їх поки що не знайшли. 

Це не перший випадок, коли
в чернігівських лісах стріляють
у лісників на ураження. Тож
допомога правоохоронців по-
трібна не лише в розслідуван-
ні цих випадків, а й на практи-
ці — під час подібних нічних
рейдів.

Лісникам потрібна допомога правоохоронців


