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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 березня 2016 року
USD 2643.9172   EUR 2959.6009      RUB 3.8454     /    AU 324144.25      AG 3981.74      PT 253022.88     PD 152554.02

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

Україна отримає
оновлену судову
систему не раніше ніж
за півтора-два роки

ЦИФРА ДНЯ

Вашингтон почує
нашого Президента 

ЗА ОКЕАНОМ. Президент Петро Порошенко до 2 квітня пе-
ребуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. У
межах візиту передбачено участь глави держави у Саміті з пи-
тань ядерної безпеки на запрошення Президента США Барака
Обами. Саміт відбувається у Вашингтоні. 

Заплановано і переговори глави Української держави з ке-
рівництвом США, а також двосторонні зустрічі з главами дер-
жав та урядів, які братимуть участь у саміті, повідомляє
департамент прес-служби Президента України. Йдеться зокре-
ма про переговори з віце-президентом США Джозефом Байде-
ном, генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй
Пан Гі Муном, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте,
Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Арген-
тини Маурісіо Макрі.

Серед планів Петра Порошенка — виступ у Капітолії. Зустрічі
з очільником США Бараком Обамою протоколом не передба-
чено.

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:
«Збройні сили

готові 
до деяких

несподіванок, які
можуть виникати

в Донецьку 
й Луганську».

Міністр оборони про ескалацію ситуації на Донбасі 
та здатність нашої армії захистити територіальну
цілісність країни  

500 млн грн
надав цьогоріч Мінфін місцевим

бюджетам на підтримку фінансування
професійно-технічної освіти 
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ПРЕМІЯ

У столиці назвали
переможців престижної
театральної 
«Київської пекторалі»

Тіньові гектари

РИНОК. Скільки коштує сільгоспземля в обхід мораторію 
на її купівлю-продаж? Про це «УК» розповів голова 
Земельної спілки України Андрій Кошиль
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за
видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового
зв’язку або кодом проведення операції.

Форма висновку аудитора з метрології, вимоги до структури та змісту доку-
ментів, що додаються до заяви, встановлюються Мінекономрозвитку.

4. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів після надходження заяви:
проводить аналіз поданих науковим метрологічним центром, метрологічним

центром, повірочною лабораторією документів та перевіряє достовірність і по-
вноту відомостей;

проводить перевірку наукового метрологічного центру, метрологічного цен-
тру, повірочної лабораторії на відповідність установленим критеріям;

видає за встановленою ним формою науковому метрологічному центру, мет-
рологічному центру, повірочній лабораторії свідоцтво про уповноваження;

повертає у разі відмови в уповноваженні науковому метрологічному центру,
метрологічному центру, повірочній лабораторії документи разом з вмотивова-
ним висновком.

Галузь уповноваження є невід’ємною частиною свідоцтва про уповноваження.
Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
Після одержання свідоцтва про уповноваження науковий метрологічний

центр, метрологічний центр, повірочна лабораторія стають уповноваженими під-
приємствами, організаціями, відокремленими структурними підрозділами.

5. Мінекономрозвитку включає уповноважені підприємства, організації, ві-
докремлені структурні підрозділи до Державного реєстру наукових метрологіч-
них центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на
проведення повірки засобів вимірювальної техніки, забезпечує постійне онов-
лення Реєстру, доступність Реєстру в електронній та/або іншій формі для гро-
мадськості та оприлюднення інформації на своєму офіційному веб-сайті.

6. Відмова у видачі свідоцтва, його переоформлення, видача дубліката та ану-
лювання свідоцтва про уповноваження здійснюються відповідно до вимог статті
18 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та статті 41 За-
кону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження Мінекономрозвитку в
установленому законодавством порядку повертає науковому метрологічному
центру, метрологічному центру, повірочній лабораторії кошти, одержані за бланк
свідоцтва про уповноваження.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2016 р. № 117
РОЗМІРИ ПЛАТИ 

за видачу свідоцтва про уповноваження, його 
переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження*

___________
* За переоформлення та видачу дубліката свідоцтва про уповноваження справля-

ється плата в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.
** З урахуванням вартості бланка свідоцтва про уповноваження в розмірі 0,3 мі-

німальної заробітної плати.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. № 233
Київ

Про зміну складу правління публічного
акціонерного

товариства «Українська залізниця»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Вивести із складу правління публічного акціонерного товариства «Українська

залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2015 р. № 815 «Про деякі питання правління публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 82, ст. 2719), 
Завгороднього О. В.

Прем’єр-міністр України  А. ЯЦЕНЮК  

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. № 234
Київ

Про внесення змін  до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний пе-
ріод)» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651, № 81, ст. 2702, № 88,
ст. 2945) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК  
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 234

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 жовтня 2015 р. № 758
1. У пункті 4 постанови слова і цифри «до 1 квітня 2016 р.» замінити словами

і цифрами «до 1 травня 2016 р.».
2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку при-

родного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженому
зазначеною постановою:

1) у пункті 6:
абзац перший викласти в такій редакції: 
«6. «НАК «Нафтогаз України» до 30 квітня 2016 р. (включно) придбаває при-

родний газ відповідно до абзаців першого та третього пункту 5 цього Положення
за ціною, визначеною на рівні 1590 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування
податку на додану вартість), що у відповідному випадку збільшується на тариф
на послуги з транспортування природного газу в точці входу до газотранспортної
системи.»;

в абзаці другому слова і цифри «з 1 квітня 2016 р.» замінити словами і циф-
рами «з 1 травня 2016 р.»;

2) у пункті 12:
в абзаці першому формулу «Цр = (Цопт х Кц+Вп+Тт+Тр) х Кпдв (гривень за 1000

куб. метрів)» замінити такою формулою: 
«Цр = (Цопт+Вп+Тт+Тр) х Кпдв (гривень за 1000 куб. метрів)»;
абзаци другий — дев’ятий замінити абзацами такого змісту:
«де Цр — роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів або ре-

лігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх ви-
робничо-комерційної діяльності);

Цопт — регульована оптова ціна на природний газ для постачальника природ-
ного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу;

Вп — максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеці-
альними обов’язками відповідно до додатка 2;

Тт — тариф на послуги з транспортування природного газу, установлений
НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість);

Тр — тариф на послуги з розподілу природного газу, установлений НКРЕКП
(без урахування податку на додану вартість);

Кпдв — коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість, визначений від-
повідно до Податкового кодексу України.

Роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів в окремих періо-
дах з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2017 р. (включно) можуть бути диферен-
ційовані залежно від виду та обсягів використання природного газу.»;

3) у пункті 13:
в абзаці першому слова і цифри «На період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня

2016 р. (включно)» замінити словами і цифрами «З 1 жовтня 2015 р.»;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) для індивідуального опалення або комплексного використання (індиві-

дуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) — 7,188 гривні за 1
куб. метр, крім обсягів до 1200 куб. метрів, що використані за період з 1 жовтня
2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно), за ціною 3,6 гривні за 1 куб. метр.»;

в останньому абзаці слова і цифри «з 1 квітня 2016 р.» замінити словами і
цифрами «з 1 травня 2016 р.»;

4) у пункті 131:
в абзаці першому слова і цифри «по 31 березня 2016 р.» замінити словами і

цифрами «по 30 квітня 2016 р.»;
в абзаці другому слова і цифри «з 1 квітня 2016 р.» замінити словами і циф-

рами «з 1 травня 2016 р.»;
5) у пункті 16:

в абзаці першому слова і цифри «по 31 березня 2016 р.» замінити словами і
цифрами «по 30 квітня 2016 р.»;

в абзацах другому та четвертому слова «до газотранспортної системи» замі-
нити словами «до магістральних газопроводів»; 

в останньому абзаці слова і цифри «з 1 квітня 2016 р.» замінити словами і
цифрами «з 1 травня 2016 р.».

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 березня 2016 р. № 218-р
Київ

Про поховання Героя України, народного артиста
України, лауреата Національної премії України

імені Тараса Шевченка, професора Національної
музичної академії імені П. І. Чайковського,
академіка Національної академії мистецтв,

голови Національної всеукраїнської музичної
спілки, генерального директора — художнього

керівника Національного заслуженого
академічного українського народного хору імені
Г. Г. Верьовки, видатного українського хорового
диригента, композитора і педагога Авдієвського

Анатолія Тимофійовича
1. Поховати Героя України, народного артиста України, лауреата Національної

премії України імені Тараса Шевченка, професора Національної музичної ака-
демії імені П. І. Чайковського, академіка Національної академії мистецтв, голови
Національної всеукраїнської музичної спілки, генерального директора — худож-
нього керівника Національного заслуженого академічного українського народ-
ного хору імені Г. Г. Верьовки, видатного українського хорового диригента, ком-
позитора і педагога Авдієвського Анатолія Тимофійовича на Байковому кладо-
вищі.

2. Міністерству фінансів і Київській міськдержадміністрації забезпечити в ус-
тановленому порядку фінансування витрат, пов’язаних з похованням Авдієв-
ського Анатолія Тимофійовича.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 березня 2016 р. № 215-р
Київ

Про схвалення проекту Гарантійного
зобов’язання «Підтримка та державний інтерес»

до Європейської атлетичної асоціації (ЄА)
Схвалити проект Гарантійного зобов’язання «Підтримка та державний ін-

терес» до Європейської атлетичної асоціації (ЄА).
Уповноважити Міністра молоді та спорту Жданова Ігоря Олександровича під-

писати Гарантійне зобов’язання.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 березня 2016 р. № 231-р
Київ

Про затвердження консолідованого фінансового 
плану публічного акціонерного товариства 

«Українська залізниця» на 2016 рік
Затвердити консолідований фінансовий план публічного акціонерного това-

риства «Українська залізниця» на 2016 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Кількість категорій законодавчо 
регульованих засобів вимірювальної 

техніки в галузі уповноваження 

Розмір плати 
(мінімальна заробітна плата)** 

до 2 6,1 
до 5 7,2 
до 10 10,1 
до 20 14 
до 30 19,2 
до 50 25,3 

понад 50 33,9 

 

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядаєть-
ся цивільна справа:

— за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Липської Тетяни Ві-
кторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Липська Тетяна Вікторівна, останнє міс-
це мешкання: м. Горлівка, вул. Нестерова, 125/44, викликаєть-
ся о 10 год. 00 хв. 04 квітня 2016 року до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Ю.В.Чернишов

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 
що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі 
судових засідань №13 07.04.2016 року о 10.00 годині від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Новікова Андрія Вікторовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.408 КК 
України.

В судове засідання викликаються сторони обвинувачен-
ня, захисник Воронцова О.В., обвинувачений Новіков А.В.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу 
227/894/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» 
про стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Подолян Валерій Анатолійович, зареєстрований за адресою: Донецька об-

ласть, м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 31/11;
Подолян Ольга Миколаївна, зареєстрована за адресою: Донецька область, 

м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 31/13;
Подолян Анатолій Семенович, зареєстрований за адресою: Донецька об-

ласть, м. Харцизьк, сел. Шахтне, вул. Клубна, буд. 52а
Викликаються на 27 квітня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського 

міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-

зи. У випадку неприбуття повинні повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за їх відсутності, на підставі наявних у справі доказів 
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р.Ф.

Дочірнє підприємство «Нафтогазбезпека», код ЄДРПОУ 
32253350 (місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. 
І.Ґонти, 3 а) на підставі протоколу від 23 березня 2016 ро-
ку №29 засідання правління публічного акціонерного това-
риства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» повідомляє про припинення своєї діяльності шля-
хом реорганізації (приєднання) до Національної акціонер-
ної компанії «Нафтогаз України» (наказ Міненерговугілля 
України від 10 липня 2015 року №443 «Про припинення ді-
яльності Дочірнього підприємства «Нафтогазбезпека» На-
ціональної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шля-
хом реорганізації (приєднання) втратив чинність).

Заяви кредиторів у письмовому вигляді приймаються за 
місцем знаходження підприємства протягом двох місяців з 
дня публікації повідомлення.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
Лятошинського, 8, кв. 43) у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 13 квітня 2016 року о 14 год. 00 
хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в 
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 16, під головуванням судді Рудюк О.Ю.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛНА-
ІР» в особі директора Анділахай Олени Геннадіївни по-
відомляє про відміну довіреності № 10/02 від 10 лютого 
2014 р., що була видана повіреному — Лівенському Де-
нису Віталійовичу, що мешкає у м. Донецьку, для пред-
ставництва, починаючи з 25 березня 2016 р.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(м. Бахмут, вул. Миру, 5) викликає як відповідача 
Фаустова Сергія Володимировича, 30.12.1977 р.н., 
за позовом Фаустової К.М. про стягнення аліментів 
на 11.04.2016 р. о 13.50 год. У разі неявки справа бу-
де розглянута за відсутністю відповідача.

Суддя О. П. Харченко

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

оголошення F  виклики до суду F  оголошення F  виклики до суду F  оголошення F  виклики до суду

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.04.2016 р. єдиних роздрібних тарифів  

на електроенергію відповідно до постанови НКРЕКП № 491 від 25.03.2016 р.  
для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження 

відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р.  
та розпорядження КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)

Групи споживачів
Плата 1кВт-год спожитої  

електричної енергії коп за 1кВт год  
(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів,  
крім населення і населених пунктів 1 клас 2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей 124,22 158,94

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію,  
встановлені для населення (стаття 18 Закону України  

від 29.06.2004 р. № 1914-IV «Про міський електричний транспорт»). 

Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна  

на електроенергію, грн/МВтг (без ПДВ) 1 178,08 Постанова НКРЕКП  
від 25.03.2016 № 489

Прогнозована середня закупівельна  
ціна електроенергії, грн/МВтг (без ПДВ) 1 147,75

Розрахунок згідно  
з постановою НКРЕ України  

від 22.01.2001 №47  
(iз змінами)

Економічні коефіцієнти нормативних  
технологічних витрат електроенергії Постанова НКРЕКП  

від 10.03.2016 № 308 (1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0140

 (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0327

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)

Постанова НКРЕ України  
від 22.12.2015 р. № 3017 

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 11,35

 (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 59,66

Тариф на постачання електричної енергiї

(1 група споживачів), грн/МВтг 1,39

(2 група споживачів), грн/МВтг 6,95
Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції  
з продажу електроенергії встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Кулика

Євгена Костянтиновича, 24.09.1983 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 7-А, кв. 59, в судове засі-
дання по цивільній справі № 409/366/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства «Приватбанк» до Кулика Євгена Костянтиновича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 04.04.2016 р. о 10.30 год. та 07.04.2016
р. о 10.30 год. за адресою: 92200, Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

У разі неявки відповідача 07.04.2016 р. о 10.30 год. до Білокуракинського районного
суду Луганської області справа розглядатиметься за наявними в справі доказами у від-
повідності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя В.С. Полєно

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає як від-
повідача Власюк Людмилу Іванівну у цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Власюк Людмили Іванівни про стягнення забор-
гованості в судове засідання, яке відбудеться 14 квітня 2016 року о 09
годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине,
вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсут-
ності Власюк Людмили Іванівни.

Суддя В.А. Гресько

Крижопільський районний суд Вінницької області викликає Яковенка Яна
Григоровича, 12.10.1981 р.н., який проживає за адресою: смт Крижопіль,
вул. Крупська, 17/30, Вінницької області як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 134/226/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 09 год. 21.04.2016
року у приміщенні Крижопільського районного суду Вінницької області за
адресою: 24601, Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Героїв України, 23.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута в його відсутність в по-
рядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.Г. Зарічанський
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-

тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/336/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Козлова О.М. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі – Козлов Олександр Миколайович,
15.02.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Енгельса, 36, викликається до суду о 08 год. 30 хв. 14 квітня 2016
року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Чуднівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача
Олексюка Валентина Васильовича у цивільній справі № 294/1569/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Олексюка Валентина Васильовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в судове засідання, яке відбудеться 27 квітня 2016 року
о 14.00 год. у приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської об-
ласті (Житомирська область, м. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня, 3). У разі не-
явки без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про
причини неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Лесько М.О.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає
в судове засідання Стецюка Володимира Олексійовича як відповідача
по цивільній справі № 274/5116/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Стецюка Володи-
мира Олексійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 21 квітня 2016
року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: 13312, Житомирська
область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30а.

В разі неявки відповідача цивільна справа буде розглядатися за його
відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Хавронюк О.Л.
В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Кочко В.К. 12 квітня

2016 року об 11.00 год. буде слухатися цивільна справа за позовом Ханчіч Ірини
Григорівни, що діє в інтересах неповнолітнього Тишко Дениса Романовича до
Тишко Романа Олександровича, третя особа: Орган опіки та піклування в особі Ові-
діопольської районної державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав.

Овідіолольський районний суд Одеської області пропонує Тишко Роману Олек-
сандровичу подати до суду пояснення, заперечення та всі наявні у нього докази у
справі особисто або через представника. У разі неявки Тишко Романа Олександро-
вича на судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В.К. Кочко

Ірпінський міський суд викликає Сімоненко Ярослава Івановича, останнє
відоме місце проживання: Київська обл., смт Гостомель, вул. Кулішова, 18,
як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Сімоненка Ярослава Івановича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 19.04.2016 р. о 08 год. 30 хв. в приміщенні Ірпінського
міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу
буде розглянуто у відсутності відповідача. У зв’язку з розміщенням оголо-
шення в газеті учасники процесу вважаються належним чином повідомле-
ними про дату судового засідання.

Суддя Н.Ф. Карабаза

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів: Гольєву Ольгу Юріївну (91000, м. Лу-
ганськ, кв-л Гаєвого, б. 21, кв. 37) та Гольєва Костянтина
Володимировича (Луганська обл., м. Краснодон, вул. Гагаріна, б. 40,
кв. 12) по цивільній справі №409/3124/15-ц за позовом ПАТ «Злато-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11.04.2016 року (резервна дата
14.04.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.
На розгляді у Пустомитівському районному суді Львівської області знаходиться заява Ма-

каренко Марії Станіславівни про скасування заходів забезпечення позову по цивільній справі
№ 1316/2946/12 за позовом Колесника Володимира Тимофійовича до Макаренко Марії Ста-
ніславівни, Колесник Ірини Юріївни про визнання недійсним договору дарування житлового
будинку та земельної ділянки.

Повідомляємо, що позивач Колесник Володимир Тимофійович, проживає: 01014, м. Київ,
пров. Бастіонний, 3, кв. 85, викликається в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні
Пустомитівського районного суду Львівської області за адресою: вул. Івана Кандиби, 3, м.
Пустомити, Львівська область, 18.04.2016 року о 12 год. 45 хв., a у разі неявки в судове засі-
дання справа буде слухатись у вашу відсутність.

При собі необхідно мати паспорт громадянина України або документ, що засвідчує особу.
Суддя Кукса Д. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Єремиці Т.Г., Єремиці А.Г. про стягнення заборгованості та судових витрат.

Відповідачі: Єремиця Таїса Григорівна та Єремиця Анатолій Георгійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Гречо, буд.
42, викликаються 4 квітня 2016 року о 08 год. 45 хв. до суду 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 О. В. Неженцева

Припинення Державного підприємства «Київський
обласний виробничо-технічний центр стандартизації,
метрології і якості продукції» (ЄДРПОУ 05500486) шляхом при-
єднання до Державного підприємства «Держреєстри України» 
(ЄДРПОУ 32383020). Згідно з наказом Державної інспекції сільського
господарства України № 5 від 02.02.2016 р., відповідно до Цивільного
кодексу України, Господарського кодексу України, законів України
«Про управління об’єктами державної власності», «Про центральні ор-
гани виконавчої влади», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», рішення ко-
місії з ліквідації Державної інспекції сільського господарства України
від 17.12.2015 року (протокол № 2 від 17.12.2015).

Державне підприємство «Держреєстри України» (ЄДРПОУ
32383020) є правонаступником Державного підприємства «Київський
обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології і якості
продукції» (ЄДРПОУ 05500486).

Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог - 4 місяці з
дня опублікування повідомлення про припинення Державного підпри-
ємства «Київський обласний виробничо-технічний центр стандартиза-
ції, метрології і якості продукції».

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-
в, каб. 40) повторно викликає Приходько-Мендживар Серрано Олену
Віталіївну, Заріцького Андрія Васильовича в судове засідання на
18.04.2016 року о 15 год. 00 хв. для участі у розгляді цивільної справи
за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Приходько-Мендживар
Серрано О.В., Заріцького А.В. про стягнення заборгованості. У разі не-
явки справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом Гецка Івана Васильовича
до Радченка Валерія Миколайовича про стягнення заборгованості за договором по-
зики.

Відповідач по справі Радченко Валерій Миколайович, останнє відоме місце реєс-
трації: м. Маріуполь, вул. Запорізька, 8а, викликається о 16.30 годині 4 квітня 2016
року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

В провадженні Радомишльського районного суду Житомирської області пе-
ребуває цивільна справа № 289/264/16-ц за позовом Іщук Оксани Петрівни до
Кукурузи Олександра Миколайовича про позбавлення батьківських прав.

Справу призначено до розгляду на 18.04.2016 року о 10 годині 30 хвилин в
залі засідань № 2 Радомишльського районного суду за адресою: вул. Івана
Франка, 4-А, м. Радомишль Житомирської області.

В судове засідання викликається відповідач Кукуруза Олександр Миколайо-
вич, проживаючий за адресою: Тернопільська область, смт Гусятин, вул. Ко-
новальця, 26.

У разі неявки відповідача без поважної причини в судове засідання, справу
буде розглянуто за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в ній доказами.

З публікацією оголошення про виклик до суду відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Л.В. Свінцицький

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного  акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:

Перцевої Ніни Миколаївни, 31.10.1978 року народження, про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач викликається на 27 квітня
2016 року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по
суті;

Маклакової Олени Ігорівни, 06.11.1983 року народження, про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач викликається на 27 квітня
2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 8, 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 їх відсутність.

Суддя Пікалова Н.М.

Приватне акціонерне товариство «Дніпрожилбуд»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32344898)

місцезнаходження: 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, будинок 32-А,
повідомляє, що загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНІПРОЖИЛБУД» 22 бе-

резня 2016 року прийнято рішення припинити діяльність ПрАТ «ДНІПРОЖИЛБУД»
шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю та призначено комісію з припинення товариства у складі однієї особи: голова
комісії з припинення Бесараб Володимир Дмитрович. 

При перетворенні ПрАТ «ДНІПРОЖИЛБУД» всі його майнові права, грошові кошти,
зобов’язання, інші права та обов’язки, які йому належать, переходять до його правонас-
тупника – Товариства з обмеженою відповідальністю.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів державним реєстратором 25 березня
2016 року внесено запис до ЄДР про те, що товариство в стані припинення юридичної
особи.

Відповідно до діючого законодавства України кредитори ПрАТ «ДНІПРОЖИЛБУД» від
дня публікації повідомлення про припинення можуть подавати до ПрАТ «ДНІПРОЖИЛ-
БУД» заяви про виконання зобов’язань перед ними, вимоги за якими мають бути врегу-
льовані сторонами у 2 (двох)-місячний термін.

Заяви подаються на ім’я Голови комісії з припинення ПрАТ «ДНІПРОЖИЛБУД» Беса-
раба Володимира Дмитровича за адресою: : 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, бу-
динок 32-А, кімн.1. Заяви подаються у робочі дні з 10:00 до 16:00 години. Для довідок
тел./факс: (044) 239-43-36.

Кредитор, у відповідності зі ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги
якого до ПрАТ «ДНІПРОЖИЛБУД», не забезпечені договорами застави чи поруки, про-
тягом 20 днів після отримання ним повідомлення про припинення товариства може звер-
нутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкоду-
вання збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. 

У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою
вимогою, слід вважати, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо
зобов’язань перед ним. 

Голова комісії з припинення

Печерський районний суд м. Києва викликає Ситька Юрія Леонідовича в су-
дове засідання як відповідача, який зареєстрований: пр-т Генерала Острякова,
193, кв. 86, м. Севастополь, АР Крим, у справі № 757/25939/15-ц за позовом
Київського національного лінгвістичного університету до Ситька Юрія Леоні-
довича про стягнення заборгованості, яке відкладено до 12.00 год. 15 квітня
2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя
Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або

неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи.

Валківський районний суд Харківської області викликає відповідача Анто-
ненко Тетяну Миколаївну, 17.08.1980 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул.
Жовтневої революції, 18, с. Сніжків Валківського району Харківської області, ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Радянська, 4, с. Демидів Вишгородського
району Київської області, в судове засідання на 12.05.2016 року о 10 год. 00 хв.
по цивільній справі № 615/45/16-ц за позовом Корецької Світлани Михайлівни в
інтересах неповнолітніх Антоненко О.О., Антоненко М.О. до Антоненко Тетяни
Миколаївни, Антоненка Олександра Олександровича про позбавлення батьків-
ських прав. У разі неявки відповідача без поважних причин у судове засідання
справа може бути розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній дока-
зів. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: Харківська об-
ласть, м. Валки, вул. Ков’язька, № 44.

Суддя О. В. Товстолужський

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як співвідповідача
Кадкіну Оксану Вікторівну для участі в цивільній справі № 750/987/16-ц
(провадження № 2/750/821/16) за позовом Струтинської Ганни Пана-
сівни до Чернігівської міської ради, Кадкіної Оксани Вікторівни про ви-
знання спадкоємцем за законом четвертої черги та визнання права
власності на спадкове майно, третя особа: приватний нотаріус Черні-
гівського міського нотаріального округу Борисова.

Судове засідання відбудеться 18.04.2016 року о 14 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: місто Чернігів, пр. Перемоги, 141, (каб. 109),
головуючий суддя Жук М.І.

У разі неявки Кадкіної Оксани Вікторівни до суду без поважних при-
чин або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута
у її відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Лозинського Євгена Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором № DNH4KS35950173 від 27.07.2006 року.

Відповідач Лозинський Євген Володимирович викликається на 06 квітня
2016 року о 14.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській об-
ласті здійснюється спеціальне досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22015210000000038 від 12.11.2015 за підозрою громадянина
Баркова Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, у фінансуванні
тероризму, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, підозрюваний Барков Сергій
Миколайович, 28.10.1973 року народження, зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Володимирська, 35, викликається в слідчий відділ УСБУ 
в Тернопільській області, м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, до старшого
слідчого в ОВС Шуляка В.А. об 11 год. 00 хв. 08 квітня 2016 року для участі 
в проведенні процесуальних дій в кримінальному провадженні 
№ 22015210000000038.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/21/16-к стосовно Катасанова
Андрія Васильовича, 03.03.1970 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Катасанов А.В. зареєстрований
за адресою: м. Луганськ, вул. Алчевська, буд. 32.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Катасанова
Андрія Васильовича у судове засідання, яке відбудеться 06
квітня 2016 року о 12.00 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О.А., суддів Половинки В.О., Пчол-
кіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/17/16-к стосовно Ципкалова
Геннадія Миколайовича, 21.06.1973 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ципка-
лов Г.М. зареєстрований за адресою: Луганська область,
Краснодонський район, с. Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ципкалова
Геннадія Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться
06 квітня 2016 року о 14.00 год. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О.А., суддів Половинки В.О., Пчол-
кіна С.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/339/16-к
стосовно Горенка Сергія Сергійовича, 06.04.1982 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Горенко С.С. за-
реєстрований та проживає за адресою: Луганська область,
м. Краснодон, кв. Баракова, буд. 3, кв. 52.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Горенка
Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 05 квітня 2016 року о 10.00 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Пчолкіна С.А., суддів Гашинського М.А., Га-
шинської О.А.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області знаходиться кримінальне провадження № 426/14/16-к
стосовно Бородіна Сергія Олексійовича, 15.01.1968 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Бородін С.О. за-
реєстрований та проживає за адресою: м. Луганськ, кв.
Степний, 1/149.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Бородіна
Сергія Олексійовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 08 квітня 2016 року о 14.30 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Пчолкіна С.А., суддів Половинки В.О., Гашин-
ської О.А.
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Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Корнієнка Олександра Володимировича,
11.04.1984 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 10 годину 00 хвилин 18 квітня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/302/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Корнієнка
Олександра Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Андрєєву Світлану Василівну, 10.06.1948
р.н., у судове засідання, яке призначене на 10 годину
15 хвилин 18 квітня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/309/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Андрєєвої Світлани
Василівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Ле-
ніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Щелчкову Наталію Вікторівну, 19.08.1973
р.н., у судове засідання, яке призначене на 10 годину
45 хвилин 18 квітня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/304/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Щелчкової Наталії
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Ле-
ніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Різниченка Руслана Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Різниченко Руслан Миколайович, який
мешкає за адресою: м. Часів Яр Донецької області, вул. О.Коше-
вого, 4, кв. 39, викликається на 12.00 годину 14 квітня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі в розгляді вказаної справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута в
його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Ониська Михайла Степановича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Львів, вул. Коцка, 5-а (особ-
няк), як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Салтикова Михайла Юрійовича до
Ониська Михайла Степановича про стягнення боргу,
що відбудеться 05.04.2016 р. о 10.45 год. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.

Згідно з п. 1 Рішення 03/16 Власника Приватного
підприємства «Інноваційні послуги населенню «Кас-
кад» від 14.03.2016 р. прийнято рішення про виділ з
Приватного підприємства «Інноваційні послуги на-
селенню «Каскад» нового господарського товарис-
тва у вигляді Товариства з обмеженою
відповідальністю. Заяви кредиторів приймаються
протягом 2 (двох) місяців від дня оприлюднення
цього оголошення за адресою: 02002, м. Київ, вул.
Євгена Сверстюка, буд. 19.

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа №761/37049/15-ц
за позовом Чухліб Тетяни Володимирівни до Нагіна Єв-
гена Володимировича, Сивоконь Вікторії Едуардівни
про переведення прав та обов’язків покупця.

Розгляд зазначеної справи призначено на
12.05.2016 року о 13.00 год. у Шевченківському ра -
йонному суді м. Києва, каб. 409 (адреса суду: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Нагіна Євгена
Володимировича як відповідача.

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

Суддя H. B. Сіромашенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Карнаухової Тетяни Валентинівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Карнаухова Тетяна Валентинівна, яка
мешкає за адресою: м. Часів Яр Донецької області, вул. Корча-
гіна, 35, викликається на 09.00 годину 12 квітня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі в розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута в
його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Голована Альберта Валерійовича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. М.Мали-
новського, 30, кв. 73) по цивільній справі
провадження № 2/756/2332/15, унікальний 
№ 756/1381/15-ц за позовом Голован З.Ю. до Голо-
вана А.В. про визнання відповідача таким, що втра-
тив право користування квартирою, в судове
засідання на 19 травня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.
Суддя Маринченко М. М.

Немирівський районний суд Вінницької області ви-
кликає Кучера Артура Ігоровича, Шенка Владислава Ми-
колайовича, Шенка Сергія Андрійовича як відповідачів
по цивільній справі за позовом Кучер Ольги Олексан-
дрівни до Кучера Артура Ігоровича, Шенка Владислава
Миколайовича, Шенка Сергія Андрійовича про визнання
правочинів частково недійсними, скасування державної
реєстрації, визнання права власності на 1/2 частину
квартири. Судове засідання відбудеться 13 квітня 2016
року о 09.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шев-
ченка, 27. У випадку неявки відповідачів Кучера А.І.,
Шенка В.М., Шенка С.А. в судове засідання справу буде
розглянуто без їхньої участі на підставі наявних доказів.

Суддя В. М. Алексєєнко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Омельченко Анни Олегівни до
Омельченка Олега Миколайовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Відповідач по справі Омельченко Олег Миколайович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Торська (Комунарів), б. 22, кв. 19, викли-
кається на 09.00 годину 4 квітня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Капітонова
Анатолія Васильовича до Капітонової Ірини Володими-
рівни про розірвання шлюбу. Відповідач у справі: Капі-
тонова Ірина Володимирівна, останнє відоме місце
мешкання: м. Горлівка, вул. Фізкультурна, 2/56, викли-
кається о 08 год. 30 хв. 4 квітня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає в якості відповідача Кучеренка Дмитра Юрійо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 11.04.2016
року о 10 год 00 хв. в складі головуючого судді Гри-
невича В.С. (зал с/з № 38, вул.Грушевського, 17, 
м. Вінниця), по цивільній справі № 127/2479/16-ц за
позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Куче-
ренка Дмитра Юрійовича про стягнення заборгова-
ності. У випадку неявки, справа буде розглянута без
участі відповідача.

Суддя  Гриневич В.С.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає Іванчука Андрія Івановича в якості відпові-

дача в судове засідання по цивільній справі за

позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Іванчука Андрія

Івановича про стягнення заборгованості, яке відбу-

деться 05.04.2016 р. о 14 год. 30 хв. в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької області 

(Запорізька обл., м. Токмак, вул. Володимирська, 28

суддя Погрібна О.М.)

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про
стягнення заборгованості у судові засідання, які від-
будуться:

06.04.2016 року
11:00 Лобков Вадим Владленович (цивільна

справа 433/326/16-ц).
11:30 Ситнікова Світлана Володимирівна (ци-

вільна справа 433/317/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

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

Суддя Бондаренко Л.І.

Богунський районний суд м. Житомира викликає
як відповідача Тарариєва Юрія Володимировича по
справі за позовом Трощенко Ганни Віталіївни до Та-
рариєва Юрія Володимировича, третя особа: Управ-
ління у справах дітей Житомирської міської ради про
позбавлення батьківських прав, в судове засідання,
яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 06 квітня 2016 року
в залі судових засідань № 2-Б-5 (м. Житомир, м-н
Соборний, 1).

В разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде слухатися за його відсутності.

Суддя Зосименко О.М.

Постійно діючий третейський суд при Юридичній кор-
порації «Принцип» (адреса: 04212, м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 21, корпус 3, оф. 7) повідомляє та викликає
фізичну особу-підприємця Здоровець Євгенія Вікторо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 05 квітня 2016
року об 11.00, як відповідача по справі № СЗ-01-01/2016
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«ETC УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 32399816) до Фі-
зичної особи-підприємця Здоровця Євгенія Вікторовича
(ідентифікаційний номер 2880716778) про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки, справу буде розглянуто без вашої
участі.

Третейський суддя Ісаєва В.Б.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Кадлубинську Тетяну Зігмунтівну, що була зареєс-
трована за адресою: вул. Петропавлівська, 58, кв. 22,
м. Київ, що судове засідання по справі 
№ 758/15452/15-ц за позовом Третьякової Тетяни
Михайлівни до Кадлубинської Тетяни Зігмунтівни
про стягнення боргу відбудеться 18.04.2016 р. об 11
год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю.
Л. Ваша явка або явка вашого представника є
обов’язковою. В разі неявки по справі буде поста-
новлено рішення.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Айєд Факхер про те, що 18 квітня 2016 року о 09 год.
00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса,
25, каб. 12, відбудеться судове засідання в цивільній
справі за позовом ПрАТ «СК «Провідна» до Айєд
Факхер як відповідача про відшкодування збитків в
порядку регресу.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішить
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І.А.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Дверину Ірину Олександрівну у судове

засідання, що призначено на 14 квітня 2016 року о

09 годині 30 хвилин по цивільній справі за позовом

Галузинської Тетяни Олексіївни до Дверини Ірини

Олександрівни про стягнення боргу (кабінет № 35,

пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
19.04.2016 року о 12 год. 30 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 752/3789/16-ц за позовом Чобаняна
Дмитра Арташовича до Бєлькова Максима Олеговича
про стягнення боргу.

Бєльков Максим Олегович, останнє відоме місце про-
живання: м. Севастополь, вул. Паркова, 6/2, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-В,
кв. 20, 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.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як
відповідача Іваненюка Сергія Олександровича, останнє відоме
місце проживання: м. Гнівань, вул. Терешкової, 13, кв. 66, Тив-
рівського району, по справі № 145/1849/15-ц за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Іваненюка Сергія Олександровича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 28.04.2016 р. о 09.00 год.
в приміщенні Тиврівського районного суду Вінницької області
за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району
Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А.Г. Мазурчак

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Абдула Яну Миколаївну, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 18,
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Абдула Я.М.
про стягнення заборгованості, призначене на 05
травня 2016 року об 11 годині 00 хвилин у кабінеті
№ 220 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за вашої
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Маркарова С.В.

Тумар Ангеліна Василівна, 09.04.1985 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. А. Чумака, буд. 48, кв. 50, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній справі № 227/227/16-ц
за позовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до
Тумар Ангеліни Василівни, третя особа: Державна іпо-
течна установа про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 06.04.2016 року о 09.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

У Шацький районний суд за адресою: смт Шацьк,
вул. 50 років Перемоги, 6Б на 17.00 год. 05.04.2016
року як відповідач по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Мостоцького Михайла Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором викликається Мостоцький Михайло Во-
лодимирович.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення з приводу позовних вимог чи повідомити
про них суд.

У разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тися за його відсутності.

Суддя Н.В. Сушик

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Мо-
жаєвої Інни Анатоліївни до Унінця Анатолія Петро-
вича, Кочнева Миколи Олексійовича про визнання
осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

Суд викликає на 05.04.2016 р. о 09.00 год. Унінця
Анатолія Петровича, Кочнева Миколу Олексійовича
як відповідачів. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за позовом
Борзунової Олени Валентинівни до Борзунова Сергія Во-
лодимировича про розірвання шлюбу: № 310/1268/15-ц.

Розгляд справи призначено на 15.04.2016 року о 09.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401, За-
порізької області, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Борзунова Сергія Володи-
мировича.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Панов Олександр Олексійович, 01.11.1986 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Металургів, буд. 9, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/5585/15-ц за позовом Панової Тетяни Іллівни
до Панова Олександра Олексійовича про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 08.04.2016
року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А.
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Макарцова Володимира Володимиро-
вича, Макарцову Валентину Михайлівну для участі в
цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Форум» до Макар-
цова Володимира Володимировича, Макарцової Валентини
Михайлівни про стягнення заборгованості, яка відбудеться
12 квітня 2016 року о 17.00 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Гужву Андрія Миколайовича,
17.04.1973 року народження, який зареєстрований за
адресою: вул. Довженка, 27, кв. 7, смт Десна Козелець-
кого району Чернігівської області, в судове засідання о
15 год. 00 хв. 18 квітня 2016 року за адресою: Чернігів-
ська область, смт Козелець, вул. Леніна, 7 по цивільній
справі за позовом Бацевич Валентини Іванівни до Гужви
Андрія Миколайовича про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням. У
разі неявки в судове засідання цивільна справа буде роз-
глянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін A.M.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/1033/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Давидова Дениса Ігоровича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 14.04.2016 р. об 11 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А, тел. (код 06153) 
3-55-31.

Суд викликає Давидова Дениса Ігоровича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддя Т.А. Троценко

Оріхівським районним судом Запорізької області
викликається до суду:

- Зінченко Віктор Володимирович (останнє відоме
місце проживання: 87301, Донецька обл., м. Амвро-
сіївка, вул. Калініна, буд. 3) о 09 годині 30 хвилин
19.04.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 323/890/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Мінаєв М.М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +16 +21
Житомирська +4   +9    +16 +21
Чернігівська +4   +9    +13 +18
Сумська +4   +9    +12 +17
Закарпатська +7 +12    +19 +24
Рівненська +5 +10    +16 +21
Львівська +5 +10    +16 +21
Івано-Франківська +5 +10    +17 +22
Волинська +5 +10    +16 +21
Хмельницька +5 +10    +16 +21
Чернівецька +5 +10    +17 +22
Тернопільська +5 +10    +16 +21
Вінницька +4   +9    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +16  +21
Кіровоградська +4     +9   +16  +21
Полтавська +4     +9   +14  +19
Дніпропетровська +4     +9   +14  +19
Одеська +4     +9   +16  +21
Миколаївська +4     +9   +16  +21
Херсонська +4     +9   +14  +19
Запорізька +4     +9   +13  +18
Харківська +4     +9   +12  +17
Донецька +4     +9   +12  +17
Луганська +4     +9   +12  +17
Крим +4     +9   +16  +21
Київ +6     +8   +18  +20

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Читайлики виховуються змалечку

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. На Сумщині
стартував традиційний Всеукра-
їнський тиждень дитячого читан-
ня, учасниками якого вже стали
десятки тисяч юних шанувальни-
ків книжки. Цьогоріч він прохо-
дить під гаслом «Цінуймо книгу
як найбільшу святість». 

Перший акорд дійства пролу-
нав у Сумській обласній дитячій
бібліотеці імені М. Островського,
де зібралися не тільки школярі, а
й їхні батьки, бібліотекарі, педа-
гоги, представники Сумської об-
ласної організації Національної
спілки письменників України.
Програма дійства містила низку
захопливих заходів, головними
дійовими особами яких стали
улюблені книжкові герої, а найак-
тивніші читайлики у подарунок
одержали книжки.  

Як розповіла директор бібліо-
теки Лілія Тогобицька, нинішнє
свято по-своєму особливе, адже
закладу щойно виповнилося 95
років від дня заснування. Зараз
його постійні читачі — понад 16
тисяч учнів, а бібліотекарі за рік

реєструють майже 130 тисяч від-
відувань.

Зазвичай тиждень дитячого
читання виходить за означені ча-
сові межі і триває цілорічно. А
найближчими днями на його
учасників чекають літературна
світлиця «Диво-двері відчиняй
— у світ казковий вирушай», сі-
мейний вікенд «Дружить з кни-

гою родина», гуморина «Я весе-
лий, добрий сміх, мене виста-
чить на всіх», краєзнавчий на-
рис про видатного земляка ху-
дожника і графіка Георгія Нар -
бута з нагоди 130-річчя від дня
його народження, численні
книжкові виставки. Колектив
бібліотеки не оминув увагою ді-
тей з обмеженими фізичними

можливостями. У Сумській спе-
ціальній ЗОШ вони презентува-
ли літературну мозаїку «Дружба
з книжкою — це свято» та ляль-
кову виставу «Козель-Дере-
зель», а до вихованців місцевого
відділення соціально-побутової
реабілітації «Спільнота» завіта-
ли зі спектаклем «Як Змій Гори-
нич утратив апетит».

Найактивніші читачі Сумської обласної дитячої бібліотеки разом у будень і в свято

Говерляна-2016: сходження успішне
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ГОРА ЄДНАЄ. Днями понад
400 учасників здійснили масове
сходження на найвищу вершину
українських Карпат і найвищу
точку країни — гору Говерлу
(2061 м). Акція відбулася вже
п’ятдесят другий рік поспіль. 

За непростих погодних умов
— мороз, шпаркий вітер, сніг —
всі учасники «Говерляни-2016»

здолали маршрут від селища Во-
рохта Івано-Франківської області
ущелиною річки Прут — через
Карпатський національний при-
родний парк та урочище «Зарос-
ляк» до вершини. 

Серед організаторів масового
туристичного походу управління
фізичної культури та спорту
Львівської облдержадміністрації,
Федерація спортивного туризму,
Львівська обласна федерація
спортивного туризму за активної

участі Львівського туристично-
альпіністського центру «Скеля». 

На заключному шикуванні по
завершенні сходження  організа-
тори та інструктори відзначили
активних учасників сходження.
Грамоти й подяки за масову
участь отримали: спортивні ту-
ристичні осередки Соснівки (91
учасник), Рави-Руської (61 учас-
ник), Жовкви (29 учасників),
Трускавця, Турки, студентські ко-
лективи Львова, а також гості зі

столиці України (39 учасників).
Відзначили також наймолодших і
найстарших учасників сходжен-
ня.

Варто зазначити, що серед
підкорювачів найвищої точки Ук-
раїни виявилися й ті, хто 52 років
тому брали участь у першій
«Говерляні» 1964 року: відомий
львівський кібернетик, доктор
технічних наук, професор, дійс-
ний член НТШ Роман Базиле-
вич та киянин Юрій Маслов.

Шестеро наших
фехтувальників — 
у міжнародній Залі
слави

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ЛИЦАРІ ОЛІМПІЗМУ. Днями в Олімпійському домі відбулося вша-
нування видатних українських фехтувальників, яких було удостоєно
високої нагороди від Міжнародної федерації фехтування і внесено до
Зали слави. Це олімпійські чемпіони та призери Григорій Крісс, Воло-
димир Смирнов, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан, Сергій Голубицький
та Віктор Путятін.

Заслужені нагороди легендарним спортсменам вручили президент
Національного олімпійського комітету України, член виконкому Між-
народного олімпійського комітету Сергій Бубка і президент Національ-
ної федерації фехтування України Павло Гайдай.

Отримати нагороди Сергія Голубицького та Володимира Смирнова
прийшли їхні рідні — мати Галина Голубицька та дружина Емма Смир-
нова з онуком. 

«Це шестеро українських спортсменів, які зробили неоціненний
внесок у розвиток не лише вітчизняного, а й світового фехтування,
які все своє життя віддані улюбленій справі — цьому чудовому виду
спорту. Такі міжнародні визнання мають величезне значення для ук-
раїнського спорту. Це свідчення високої оцінки світової спортивної
спільноти професіоналізму та майстерності наших спортсменів», —
сказав Сергій Бубка.

Він висловив упевненість, що славні традиції фехтування в Україні
продовжимо та примножимо. У заході взяли участь член президії
НФФУ Сергій Міщенко й засновник Благодійного фонду Володимира
Смирнова Володимир Миронюк.

«Українське фехтування багате на видатних спортсменів, які пере-
писали історію не лише вітчизняного, а й світового фехтування. Ми
пишаємося вашими визначними досягненнями й щиро вдячні кожно-
му з вас», — сказав під час заходу Павло Гайдай.

Зазначимо, що шістка уславлених українських спортсменів — це
одне з найпотужніших представництв у Залі слави серед 146 видат-
них фехтувальників світу.

Один із критеріїв для занесення до Зали слави — золота олімпій-
ська медаль або кілька срібних, бронзових нагород ігор. Крім цього,
спортсмен має упродовж усієї своєї кар’єри проявляти справжню від-
даність фехтуванню, плідно та багато працювати задля поширення
ідеалів олімпізму, шляхетності в спорті й бути взірцем для мо-
лоді, повідомляє прес-служба НОК.
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