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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 квітня 2016 року
USD 2548.4764   EUR 2881.3074      RUB 3.7328     /    AU 314558.44      AG 4128.53      PT 251279.77     PD 144753.46

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА СЕРЕДА, 20 КВІТНЯ 2016 РОКУ №75 (5695)
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ОФІЦІЙНО

Програма діяльності
Кабінету Міністрів
України

ЦИФРА ДНЯ

СОТ аналізує наші дії
ЗВІТ. У штаб-квартирі Світової організації торгівлі у Жене-

ві вперше з моменту приєднання нашої країни до СОТ у трав-
ні 2008 року відбувається огляд торговельної політики
України.

Наша делегація, яку очолює заступник міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі — торговий представник України На-
талія Микольська, братиме участь в обговоренні двох
ключових документів, які інформують про стан майже всіх га-
лузей економіки України: Звіту Секретаріату СОТ і доповіді
уряду про торговельну політику. Вони є комплексним огля-
дом розвитку економіки України за останні роки. 

«Огляд торговельної політики України стане підсумком май-
же дворічної підготовчої «домашньої» роботи, проведеної 
командою Мінекономрозвитку спільно з іншими органами та
експертами Секретаріату СОТ, — цитує слова Наталії Ми-
кольської прес-служба відомства. — Можемо зауважити ін-
терес до цього заходу членів СОТ, які надають серйозну увагу
забезпеченню Україною транспарентності її торговельного
режиму, про що свідчить і значна кількість запитань — 450».

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Підстав говорити 

про те, 
що зараз знову

порушуватимуть
питання підвищення

пенсійного віку,
немає».

Віце-прем’єр-міністр про комплексний підхід 
до реформи пенсійного забезпечення 

30,1 млрд грн
надійшло за три місяці до загального

фонду місцевих бюджетів 
(без урахування трансфертів), 

що на 46% більше порівняно 
з аналогічним торішнім періодом
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ПОЛІТИЧНА КАЗУЇСТИКА

Надія Савченко не вважає
свою справу і справу
Єрофєєва—Александрова
дзеркальними

МОЖЛИВОСТІ. Як солдати знаходять у собі силу волі, 
щоб переживши жахи війни, залишатися в суспільному строю

Пилова буря прийде завтра
КАТАСТРОФА. Полезахисні лісосмуги треба захистити законом і віддати в добрі руки

Олег ЛИСТОПАД,  
«Урядовий кур’єр»

Здається, що пилюка скрізь:
вона лізе крізь віконні щіли-

ни, миттєво бруднить комірець
свіжої сорочки, бридко скрипить
на зубах і плівкою осідає на по-
верхні щойно налитої у склянку

води. Сонце тьмяно світить наче
крізь роками не прані сірі тюлеві
фіранки. Усі розмови — про дощ,
і навіть найзатятіші атеїсти ти-
хенько згадують святого Іллю.

Це спогади мого далекого ди-
тинства, що минуло в запорізь-
ких степах, а точніше, посеред
того, на що вони перетворилися

після тотального розорювання.
Пилові бурі були і є розплатою за
те нищення степу, за жадібність,
за нехтування законами природи. 

Вітрова ерозія в Україні щоріч-
но поширюється  на шість мі-
льйонів гектарів, а в роки з
пиловими бурями — на значно
більші площі. І це не лише наша

внутрішня проблема. «Пил з ук-
раїнських полів загрожує Європі,
— каже професор-лісівник Ва-
силь Юхновський. — У березні
2007-го хмара пилу, яка сформу-
валася над полями південної Ук-
раїни, через сильний вітер
пройшла Словаччиною, По-
льщею, Чехією, досягла Німеч-

чини і навіть Британії. У цих
країнах  зафіксували пікові кон-
центрації пилових частинок —
від 200 до 1400 мікрограмів на ку-
бічний метр, попри те, що зазви-
чай середня концентрація
пилу в європейських
країнах становить 50 мі-
крограмів на кубометр». 11

Історії
подолання
Історії
подолання

Достойно відповісти на виклик долі до снаги сильним духом. 
Серед таких — сини України спецпризначенець Вадим Довгорук (праворуч) і морський 
піхотинець Віктор Кардаш (ліворуч) 12
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Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній
справі № 523/3204/16-ц за позовною заявою Комарової
А. П. до Атанасова А. К. про розірвання шлюбу викликає
Атанасова Атанаса Кирилова, 01.09.1975 року народ-
ження, як відповідача у судове засідання, що відбу-
деться 11 травня 2016 року об 11.00 годині у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси, у залі судових
засідань № 14, розташованого по вулиці Чорномор-
ського Козацтва, 68 на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в при-
значений час, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Завадовського Володимира Адамовича та Завадовську
Тетяну Яківну, останнє відоме місце проживання яких за
адресою: м. Чернівці, вул. Гончарова, 17, кв. 10, як від-
повідачів в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» до Завадовського В. А. та Завадовської Т.Я. про
стягнення боргу за договором кредиту на 09 годину 00
хвилин 26 квітня 2016 року за адресою: м. Чернівці, ву-
лиця Кафедральна, 4, кабінет № 13.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справу
буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Голова суду М. І. Данилюк

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду Київської області перебуває цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства «Уні-
версал Банк» до Васильченка Валентина Костянти-
новича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідача Ва-
сильченка Валентина Костянтиновича у судове засі-
дання.

Розгляд вищевказаної справи відбудеться об
11.00 год. 10.05.2016 р. за адресою: м. Бориспіль,
вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Є. О. Борець

Красноокнянським районним судом Одеської області ви-
кликається у судове засідання на 15.00 год. 26 квітня 2016
року за адресою: смт Красні Окни, вул. Шевченка, 4, як третя
особа: Полоз Сергій Васильович, місце реєстрації невідомо,
у справі № 506/152/16-ц за позовом Дьоготь Галини Васи-
лівни до Топалівської сільської ради Красноокнянського
району Одеської області про визнання права власності на
земельну ділянку у порядку спадкування.

З опублікуванням оголошення про виклик третьої особи
він вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки третьої особи у судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення про причини неявки
справа може бути розглянута у його відсутність.

Суддя О. С. Бурдинюк

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача
— Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідеал Фітнес»,
фізичну особу-підприємця Тарасенко Дар’ю Вячеславівну по
цивільній справі за позовом Безкоровайної Ольги Олегівни,
Безкоровайного Богдана Вікторовича до Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Ідеал Фітнес», фізичної особи-підпри-
ємця Тарасенко Дар’ї Вячеславівни про стягнення грошових
коштів.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача - То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Ідеал Фітнес»: вул.
М. Якубовського, 8, м. Київ, 03191. Остання відома адреса міс-
цезнаходження відповідача - фізичної особи-підприємця Тара-
сенко Дар’ї Вячеславівни: вул. Закревського, 87-А, кв. 37, 
м. Київ, 02232. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а,
каб. № 15 - 14 червня 2016 року о 09 год. 30 хв. В разі неявки
на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що втрачено бланки полісів
ОСЦПВВНТЗ:

Серія АІ №№ 0000609951; 0005346549, 0005872028; 0005871986.
0005872155; 0000581912; 0000636824; 0005878488; 0007767553.

Серія АЕ №№ 0004381361; 0004381420-0004381422; 0004381417;
0004381315; 0003031072: 0004381439; 0003030954; 0004498296;
0004381387; 0004381490; 0004380971; 0004498293; 0004381307;
0004381438; 0004381360; 0004381362; 0004381262; 0004381363;
0004381260, 0004381095; 0005239637; 0004381419; 0005239660;
0004381308; 0005251546; 0004381309; 0005251545; 0004381359;
0004381081; 0003024227; 0003024175; 0006664320; 0005579019;
0004490024; 0003011241; 0003023177; 0003023180; 0003036820;
0004495887; 0006135322; 0006338695; 0003033816; 0004379378;
0005234025; 0005234084; 0005234085; 0005242413; 0005242882;
0005247550; 0005247676; 0005250339; 0005250345; 0005250349;
0005252137; 0005577733-0005577735; 0005578214; 0005578265;
0006136739; 0006336334; 0006336335; 0006344069; 0006665028;
0006665231; 0006666187; 0004379651; 0006666188.

Серія АС №№ 0006891104; 0006891112-0006891120, після пуб-
лікації вважати їх недійсними.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідачів:
Діденка Павла Валерійовича, останнє місце реєстрації якого: 
м. Київ, вул. Санаторна, 18, кв. 97, Діденко Світлану Федорівну,
останнє місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Санаторна, 18, кв.
97, у судове засідання, яке відбудеться 13.06.2016 року об 11
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для
участі в судовому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ
«Всеукраїнський Банк Розвитку» до Діденка Павла Валерійо-
вича, ПП «Перець на колесах», Діденко Світлани Федорівни, ПП
«Меркурій-Плюс» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вва-

жаються повідомленими про день, час та місце розгляду справи
і в разі неявки до суду справа може бути розглянута за їхньої
відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані
повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Вінницький міський суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Шварца Бо-
риса Володимировича в судове засідання,
яке відбудеться 28.04.2016 року о 10 год.
00 хв. у складі головуючого судді Грине-
вича B.C. (зал с/з № 38, вул. Грушев-
ського, 17, м. Вінниця), по цивільній
справі № 127/5583/16-ц за позовною за-
явою Накельської Олесі Степанівни до
Шварца Бориса Володимировича про
стягнення боргу за договором позики. У
випадку неявки справа буде розглянута
без участі відповідача.

Суддя Гриневич В. С.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове за-
сідання по цивільній справі як відповідача Єременко Вікторію
Юріївну, 04.03.1977 року народження, за позовом Єременка
Владислава Вікторовича про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться о 12 год. 10 хв. 22 квітня 2016 року. Адреса
суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута без Вашої участі.

Суддя В. П. Гончарук

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання як відповідачів Філімошину Галину Вікто-
рівну (91021, м. Луганськ, вул. Алчевська, б. 5) та Шевчука Сер-
гія Володимировича (91042, м. Луганськ, кв. 60 років створення
СРСР, б. 3, кв. 118) по цивільній справі № 409/711/16-ц за по-
зовом ПАТ «УніверсалБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22.04.2016 року (резервна дата
29.04.2016 р.) о 14.00 годині в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Алексейчук Андрія
Ігоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач Алексей-
чук А. І. зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, буд. 15/56, ви-
кликається на 21.04.2016 р. об 11.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідача до суду він повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

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

Суддя І. М. Владимирська

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 1 травня 2016 року вводить у дію нові тарифи

для фізичних осіб на пакет супутніх телекомунікаційних послуг «Інтер-

нет-майстер».

Детальну інформацію можна отримати за телефоном 

Контакт-центру:

0-800-506-800 або на веб-сайті: www.ukrtelecom.ua.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Матюшечкі-
ної Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованості, місце проживання якої
невідомо, викликається на 22 квітня 2016 року о 08-40 годині, до суду, каб.
№ 2-1/2 для участі у розгляді справи (№ 234/5132/16-ц, 2/234/2660/16). Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Юр’єва К. С.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Скубченка Євгена
Анатолійовича як відповідача по цивільній справі № 323/1399/16-ц,
2/323/408/16 за позовом Підгорної Світлани Володимирівни до Скубченка
Євгена Анатолійовича, третя особа: Орган опіки та піклування Оріхівської
міської ради Запорізької області, про надання дозволу на тимчасовий виїзд
дитини за кордон, а також на неконтрольовану територію Донецької та Лу-
ганської областей, яку призначено до розгляду на 22 квітня 2016 року о
10.00 годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. К. Маркса, 27, к. 14.

Суддя М. М. Мінаєв

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. № 272
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання соціальної допомоги особам, 
які мають особливі заслуги та особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному

бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі за-
слуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, що додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 березня 2016 р. № 272

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання соціальної допомоги особам, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання соціальної допомоги особам, які мають
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, на фі-
нансування видатків на безоплатне поховання або відшкодування витрат
на поховання і спорудження на могилах померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
(далі — померлі) надгробка за встановленим Кабінетом Міністрів України
зразком, а також виплати одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям
(віком до 18 років) померлих (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним вико-
навцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення органів

виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Се-
вастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи со-
ціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, рай-
онних у містах (крім м. Києва) рад (далі — районні органи соціального за-
хисту населення).

4. Бюджетні кошти розподіляються Мінсоцполітики в межах бюджетних
призначень на підставі заявок на фінансування з урахуванням необхідності
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами
Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Відповідно до зазначених заявок бюджетні кошти спрямовуються регіо-
нальним органам соціального захисту населення, які розподіляють їх між
районними органами соціального захисту населення.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на:
безоплатне поховання або відшкодування витрат на поховання помер-

лого;
спорудження на могилі померлого, незалежно від часу смерті, надгробка

за встановленим Кабінетом Міністрів України зразком;

виплату одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (віком до 18
років) померлого.

6. Безоплатне поховання померлих проводиться відповідно до Порядку
проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учас-
ників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1445 (Офіційний вісник України,
2004 р., № 43, ст. 2842; 2009 р., № 89, ст. 3016), з урахуванням необхідного
мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і риту-
ального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитло-
комунгоспу від 19 листопада 2003 р. № 193.

7. Опис зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі по-
мерлого, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня
2003 р. № 1963 «Про затвердження Порядку поховання на території України
громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка
надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої)
особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2767).

8. Витрати на безоплатне поховання померлого відшкодовуються на під-
ставі договору-замовлення про організацію та проведення поховання:

ритуальній службі, комунальному підприємству, сільському голові,
суб’єкту господарювання (далі — виконавець послуг);

виконавцю волевиявлення померлого або іншій особі, яка зобов’язалась
його поховати (далі — замовник).

9. Для відшкодування витрат на поховання померлого виконавець послуг
подає до районного органу соціального захисту населення за територіаль-
ною належністю такі документи:

копію договору-замовлення про організацію та проведення поховання;
копію свідоцтва про смерть;
копію документа, що підтверджує статус особи померлого;
акт виконаних робіт;
розрахунок витрат на безоплатне поховання.
Відшкодування виконавцю послуг витрат на поховання померлого здійс-

нюється районним органом соціального захисту населення за територіаль-
ною належністю шляхом перерахування коштів на рахунок виконавця.

10. Відшкодування замовнику витрат (грошова компенсація) на похо-
вання померлого здійснюється районним органом соціального захисту на-
селення за територіальною належністю через відділення поштового зв’язку
або установи банку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок
замовника на підставі:

заяви про відшкодування витрат на поховання померлого;
копії договору-замовлення про організацію та проведення поховання;
копії документа, що посвідчує особу замовника;
копії свідоцтва про смерть;
копії документа, що підтверджує статус особи померлого.
11. Районний орган соціального захисту населення перевіряє подані до-

кументи, що передбачені пунктами 9 і 10 цього Порядку, та визначає суму
відшкодування відповідно до середньої вартості ритуальних послуг в ре-
гіоні на день смерті (загибелі) особи.

12. Відшкодування виконавцю послуг, що зобов’язався виготовити і
встановити надгробок на могилі померлого, витрат за спорудження на-
дгробка здійснюється районним органом соціального захисту населення
за територіальною належністю шляхом перерахування коштів на рахунок
такого виконавця послуг на підставі:

договору, укладеного між замовником, виконавцем послуг та районним
органом соціального захисту населення за територіальною належністю;

розрахунку витрат на спорудження надгробка;
акта виконаних робіт.
Додаткові витрати, пов’язані із зміною встановленого надгробка, опла-

чуються замовником.

13. Одноразова допомога дружині (чоловіку) і дітям (віком до 18 років)
померлого надається на підставі особистої заяви дружини (чоловіка), опі-
куна чи піклувальника (законного представника), поданої до районного ор-
гану соціального захисту населення за місцем реєстрації.

До заяви додаються копії:
документа, що посвідчує особу заявника;
свідоцтва про смерть;
документа, який підтверджує статус особи померлого;
свідоцтва про одруження;
свідоцтва про народження дитини.
Районний орган соціального захисту населення перевіряє правильність

оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заяв-
ника та визначає суму одноразової допомоги, що становить п’ять розмірів
прожиткового мінімуму, установленого законом на день смерті (загибелі)
особи, у розрахунку на місяць на одну особу.

Одноразова допомога виплачується районним органом соціального за-
хисту населення за місцем реєстрації шляхом поштового переказу або пе-
рерахування коштів на банківський рахунок заявника.

14. Районні органи соціального захисту населення формують зведену
заявку на фінансування та до 5 числа місяця, наступного за місяцем звер-
нення, подають її регіональному органу соціального захисту населення для
узагальнення та подання Мінсоцполітики до 10 числа того ж місяця.

Мінсоцполітики спрямовує кошти (в межах бюджетних призначень) до
регіонального органу соціального захисту населення для подальшого їх
спрямування районним органам соціального захисту населення.

15. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про отри-
мання та використання бюджетних коштів здійснюється в установленому
законодавством порядку.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 березня 2016 р. № 279-р
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки
Відповідно до статей 93, 123 і 149 Земельного кодексу України надати

дозвіл приватному акціонерному товариству «Микитівський гранітний
кар’єр» на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм
і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 29,02 гектара (землі державної власності лісогос-
подарського призначення (ліси), що перебуває в постійному користуванні
державного підприємства «Вознесенське лісове господарство», розташо-
ваної на території Вознесенського району Миколаївської області, з подаль-
шою передачею її в оренду із зміною цільового призначення зазначеному
товариству на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від
4 жовтня 2006 р. № 4038 для розроблення Олександрівського родовища
піску (ділянка «Комінтерн-2»).

Приватному акціонерному товариству «Микитівський гранітний кар’єр»
передбачити відповідно до законодавства у зазначеному проекті землеус-
трою розрахунок втрат лісогосподарського виробництва та збитків, що бу-
дуть завдані землекористувачу внаслідок вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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оголошення
Дарницький районний суд м. Києва викликає від-

повідача Парцхаладзе Мераба Ревазовича, останнє
місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Урлівська, 20,
кв. 393, у судове засідання, яке відбудеться
07.06.2016 року об 11 год. 15 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому
розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Парцхаладзе Мераба Ревазовича про стяг-
нення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ Банк «Траст» до Ворощука Олек-
сандра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Ворощук Олександр Миколайо-
вич, який зареєстрований за адресою: м. Світлодарськ
Артемівського району Донецької області, вул. Моло-
діжна, 43, кв. 25, мешкає за адресою: м. Маріуполь До-
нецької області, вул. Маміна-Сибіряка, 35, кв. 63,
викликається на 09.30 годину 16 травня 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, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. В разі
неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В судове засідання, яке відбудеться 25.04.2016
року о 09.00 годині в приміщенні Козятинського
міськрайонного суду (вул. Грушевського, 64, м. Ко-
зятин) по цивільній справі за позовом Маслак Надії
Григорівни до Маслак-Семчук Олесі Григорівни,
Маслака Вадима Валерійовича про усунення пере-
шкод у здійсненні права користування та розпоряд-
ження своїм майном шляхом виселення з будинку,
викликаються як відповідачі Маслак-Семчук Олеся
Григорівна та Маслак Вадим Валерійович. Останнє
відоме місце проживання Маслак-Семчук Олесі Гри-
горівни та Маслака Вадима Валерійовича: вул. Да-
нила Нечая, буд. 24, м. Козятин Вінницької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачі вважаються повідомленими про час і місце
розгляду справи і у випадку їх неявки справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Сорока Д. В.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Деме-
нюка Олександра Валентиновича, 21.12.1969 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, проспект Неза-
лежності, 114а/149, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Бартюка Василя Васильовича до
Деменюка Олександра Валентиновича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням, та зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 29 квітня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет 
№ 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати запере-
чення на позов та докази на їх підтвердження.

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

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як
відповідача Білаш Світлану Сергіївну, 18.03.1982 р.н., останні ві-
домі місця проживання якої: Донецька область, м. Макіївка, сел.
Грузько-Зорянка, район Гірницький, вул. Центральна, 12 та До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Жовтнева, 3, кв. 226, у судове
засідання по цивільній справі за позовом Джуран Наталії Мико-
лаївни, в інтересах неповнолітніх дітей - Білаш Н. Г. і Білаш А. Г.,
до Білаш Світлани Сергіївни про позбавлення батьківських прав
і стягнення аліментів, яке призначене на 10 травня 2016 року о
10 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5,
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі не-
явки до суду справа може бути розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зо-
бов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживання (пе-
ребування) або місцезнаходження під час провадження справи,
а також про причини неявки в судове засідання. У разі непові-
домлення суду про причини неявки вважається, що відповідач
не з’явився в судове засідання без поважних причин.

Суддя Пантилус О. П.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими
наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів: серія АІ: 3839261, 8659959,
8664004, 8882095, 8902963, 6253906, 7798820-7798827; серія AЕ:
3224719, 3228577, 3230498, 3216680, 3229268, 5480119-5480120,
3230478-3230479; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія:
11465750, 11463851, 11493970, 11476352, 11469099, 11269107,
11287993, 11468789, 11476065, 11269407, 11279896, 10630110,
11461922, 11466890, 11466943, 11466948, 11279795, 11268043,
11274859, 11499161-11499162, 11461843-11461844, 11491482-
11491483, 11472847-11472848; Зелена Картка Європа: 11251645,
11757789, 11252446, 11247395, 11250680, 11252201, 11247306,
11485747-11485748, 11247280-11247281, 11247301-11247305,
11247307-11247308, 11250720-11250721; добровільне страхування
відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон:
2096156, 2043294, 2092814, 2263288, 1863558, 1910497, 2055949,
2055967, 2055969, 2055976, 2055978, 2055986, 2055988, 2116924,
2116927, 2111651, 2108115, 2094122, 2000150, 2205433, 2197932,
2017888, 2099064, 1907945, 1907966, 1907968, 1818599, 1818615,
1834400, 1854862, 1866596, 2056203, 1503389-1503390, 2055956-
2055957, 2055960-2055965, 2055971-2055972, 2286672-2286673,
2286675-2286678, 2286686-2286689, 2144696-2144697.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру, 5) ви-
кликає відповідачів:

- по справі 2/219/1272/2016 Пономарьову Наталю Сергі-
ївну, 03.02.1993 р.н., Клапоть Наталю Миколаївну,
26.05.1955 р.н., за позовом Клапоть М.Ф. про визнання осіб
втратившими право на житло, останнє місце проживання та
реєстрації: Донецька область, м. Світлодарськ, буд. 1, кв. 32,
на 27.04.2016 рік о 10.00 годині;

- по справі 2/219/1123/2016 Завадського Дмитра Михай-
ловича, 29.06.1979 р.н., за позовом МТСБУ про відшкоду-
вання шкоди, останнє місце проживання та реєстрації:
Донецька область, м. Світлодарськ, буд. 1, кв. 66, на
29.04.2016 рік о 09.30 годині до суду, каб. № 309, 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 розглядатися за їх відсутності.

Суддя Тверський C. M.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донець-
кій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(0626)-66-42-55) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/788/2015) за обвину-
ваченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3
ч. 1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого
Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за
адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 квітня 2016
року о 15.30 год. у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя О. В. Неженцева

Біловодський районний суд Луганської обл. викли-
кає як відповідачів у судові засідання для розгляду
цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості:

11.05.16 року
13.00 - Воловикова Валентина Василівна
12.05.16 року
13.30 - Герцовський Олександр Олександрович
13.40 - Плавін Андрій Віталійович.

Суддя Карягіна В. А.
У разі неявки відповідачів у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача по
справі № 409/754/16-ц за позовом Хмелевої Наталії
Олександрівни в інтересах малолітніх осіб Шевченка
P. O. та Шевченка Є. О. до Шевченка Олега Олексан-
дровича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 11.05.2016 року о
10.00 год. (резервна дата на 13.05.2016 року о 10:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Шевченко Олег Олексан-
дрович, 18.07.1979 р.н., останнє місце реєстрації:
Луганська область, Лутугинський район, смт Ус-
пенка, вул. Радянська, буд. 104.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськра -
йонний суд Чернігівської області повідомляє, що судове за-
сідання за позовом Кравченко Людмили Володимирівни до
Потерайла Василя Андрійовича про повернення боргу та
процентів за договором позики призначено на 25 квітня
2016 року об 11 годині 00 хвилин та буде проведено в при-
міщенні суду за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки,
вул. Котляревського, 62 (2 поверх, кабінет № 17) під голо-
вуванням судді Короткої А.О. Для участі у справі як відпові-
дач викликається Потерайло Василь Андрійович, останнє
відоме місце проживання: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Вокзальна, 44, кв. 10.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у
даній справі він вважається повідомленим про день, час та
місце її розгляду. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача на розгляд справи, за умови відсутності
повідомлень про причини його неявки, справа буде розгля-
нута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А. О. Коротка

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Су-
ряга Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач по справі Суряга Ігор Вікторович, ос-
таннє відоме місце реєстрації в м. Маріуполі по вул.
Покришкіна, 9, гурт. 7, викликається о 08.00 годині
26 квітня 2016 року до суду, кабінет № 14, 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Біловодським районним судом Луганської області викли-
кається до суду:

- Українець Тетяна Сергіївна (останнє відоме місце про-
живання: 94812, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Тур-
генєва, буд. 36) на 10 годин 30 хвилин 06.05.2016 р. для
участі у розгляді справи № 408/1041/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

- Гуледані Серго Автандилович (останнє відоме місце
проживання: 94787, Луганська обл., м.  Ровеньки, смт Дзер-
жинський, вул. Ватутіна, буд. 30, кв. 2) на 10 годин 00 хви-
лин 06.05.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/948/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Соболєв Є. О.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованності до:

1. Відповідач Жук Михайло Іванович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Тельмана, буд. 8, викликається 26
квітня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Щоголєв Віталій Вікторович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Поштова, буд. 12, кв. 37, викли-
кається 26 квітня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач Кальмар Володимир Ігорович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Володарського, буд. 183,
викликається 26 квітня 2016 року о 08 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя О. В. Неженцева

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гавриленко Андрій Олександрович,
10.12.1989 р.н., зареєстрований: Одеська область, Біляїв-
ський район, с. Нерубайське, вул. Весела, 1, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 22.04.2016 о «10» год. «00» хв. до ст. слід-
чого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Васильченко В. В.,
за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 14, р.т.
(048)7792505 для ознайомлення з матеріалами спеціаль-
ного досудового розслідування №22015160000000244 від
08.09.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Байша Віктор Вікторович, 02.12.1974
р.н., зареєстрований: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Таврійська, 39, кв. 2, фактично прожи-
ваючий: Одеська область, м. Южне, вул. Будівельників,
9, кв. 221, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5
КПК України вам необхідно з’явитися 22.04.2016 о «12»
год. «00» хв. в каб. № 14 до ст. слідчого СВ УСБУ в Оде-
ській області Васильченко В. О., за адресою: м. Одеса,
вул. Єврейська, 43, р.т. 0487792505 для ознайом -
лення з матеріалами досудового розслідування
№22015160000000049 від 04.03.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Шишацький районний суд Полтавської області викли-
кає відповідача Дону Жанну Олександрівну (12.10.1970
р.н.), останнє відоме місце проживання: село Дмитрівка
Шишацького району Полтавської області, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Дони Ж. О. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судове засідання призначено на
06 травня  2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: Полтавська обл., смт Шишаки, вул.  Парти-
занська, 6.

Явка до суду є обов’язковою. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причину неявки.   

Суддя В. В. Рябченко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Бура
Аймана, останнє відоме місце проживання: м. Київ, 
пр-т Ватутіна, 6, кв. 74, що 11 травня 2016 р. о 15 годині
30 хвилин Дніпровським районним судом м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 109, буде розгля-
датися цивільна справа за позовом Пархоменко Олесі
Анатоліївни до Бура Аймана за участю третіх осіб Пар-
хоменко Олени Станіславівни та Шадури Вікторії Анато-
ліївни про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням.

У випадку неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутність не з’явившихся осіб.

Суддя Н. Є. Арапіна

Артемівським міськрайонним судом Донецької
області викликається до суду:

- Єлецький Сергій Анатолійович (останнє відоме
місце проживання: 84520, Донецька обл., Артемів-
ський р-н, с. Серебрянка) на 12 годину 20 хвилин
26.04.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 219/1819/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя О. П. Харченко

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Цеміна Рус-
лана Геннадійовича, 12.06.1980 року народження, ос-
таннє місце проживання якого: смт Попільня, вул.
Калініна, 34, Попільнянського району, Житомирської об-
ласті, по справі за позовом ПАТ «Комерційний банк
«Приватбанк» до Цеміна Руслана Геннадійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.10 годині
06.05.2016 року в залі суду Попільнянського районного
суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, По-
пільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Сікан

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Сумлінну
Надію Олегівну, 17.09.1981 року народження, останнє
місце проживання якої: с. Лисівка, вул. Харківська, 6,
Попільнянського району Житомирської області, по
справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «Приват-
банк» до Сумлінної Надії Олегівни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться о 10.40 годині 06.05.2016 року
в залі суду Попільнянського районного суду в смт По-
пільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району Житомирської області.

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

Суддя В. М. Сікан

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як
відповідача Первушкіну Юлію Олександрівну, останнє відоме
місце проживання: вул. Щорса, 49, с. Мала Вулига Тиврівського
району Вінницької області, по справі № 145/610/16-ц за позовом
Нич Лілії Миколаївни до Первушкіної Юлії Олександрівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житлом,
яке відбудеться 26.05.2016 р. о 09.00 год. в приміщенні Тиврів-
ського районного суду Вінницької області за адресою: вул. Шев-
ченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району Вінницької області,
23300.

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

У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справу буде розглянуто за її відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Г. Мазурчак

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна,

02.01.1957 року народження, відповідно до ст. ст. 134,
135, 323 КПК України викликається об 11 год. 26 квітня
2016 року до Хмельницького міськрайонного суду 
(м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб. 7, суддя Лунь Р. В.,
тел. 0 (382) 61-64-60) для проведення судового розгляду у
кримінальному провадженні № 12015240000000010 за ч.
3 ст. 368 КК України. Поважні причини неприбуття особи
на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Ігнатенко
Олену Іванівну, 30.09.1981 року народження, останнє
місце проживання якої: с. Романівка Попільнянського
району Житомирської області, по справі за позовом ПАТ
«Комерційний банк «Приватбанк» до Ігнатенко Олени
Іванівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
о 10.30 годині 06.05.2016 року в залі суду Попільнян-
ського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмель-
ницького, 24, Попільнянського району Житомирської
області.

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

Суддя В. М. Сікан

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Ложку Ігоря
Олександровича, 09.07.1981 року народження, останнє
місце проживання якого: смт Корнин, вул. 60 років Жов-
тня, 22, Попільнянського району Житомирської області,
по справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «Приват-
банк» до Ложки Ігоря Олександровича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться о 10.50 годині 06.05.2016
року в залі суду Попільнянського районного суду в смт
Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Сікан

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє,
що 16.05.2016 року о 15.00 год. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Луцишиної Жанни Іва-
нівни до Чумакова Михайла Івановича про припи-
нення права власності на частку, визнання права
власності. Чумаков Михайло Іванович викликається
у судове засідання як відповідач. В разі неявки від-
повідача, справа буде розглянута у його відсутність.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 38.

Суддя О. В. Журавська

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відпо-
відача Есаулова Сергія Вікторовича, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Кримська, 84, кв. 369, у судове
засідання, що відбудеться 25 квітня 2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судо-
вих засідань № 15, у якому буде слухатися цивільна справа за
позовом Есаулової Альони Сергіївни до Есаулова Сергія Вікто-
ровича про надання дозволу на оформлення проїзного доку-
мента дитини для виїзду за кордон без згоди батька. До
зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду за-
перечення проти позову та відповідні докази. У разі неявки від-
повідача у судове засідання без поважних на те причин справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський
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Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 29 квітня
2016 року о 10.30 годині в приміщенні Чернігівського
районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391, Аж-
нюка Ігоря Олександровича, зареєстрованого за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бр. Шев-
ченка, 250/29, відбуваючого покарання у КВК № 33 м. Кі-
ровське Донецької області, як відповідача по цивільній
справі № 329/155/16-ц за позовом Ажнюк Марини Пет-
рівни до Ажнюка Ігоря Олександровича про розірвання
шлюбу.

Суддя Н. М. Пода

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Шпанчук Олену Володимирівну, остання
відома адреса місця реєстрації: м. Київ, вул. Мілю-
тенка, 17В, кв. 30, в судове засідання, яке призна-
чене на 30 травня 2016 року на 12 год. 00 хв., у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Універсал Банк» до Шпанчук Олени Володими-
рівни про стягнення грошових коштів. Адреса суду:
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/1515/16-ц за позовом  Ситнікової Юлії Миколаївни до
Ситнікова Віталія Володимировича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди
одного із батьків та дозволу на оформлення документів.

Відповідач Ситніков Віталій Володимирович викликається
у судове засідання на 09.00 год. 18 травня 2016 року у примі-
щення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л. В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Кікоть Наталі Миколаївни про
стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Кікоть Наталю Миколаївну
в судове засідання, яке відбудеться 26.04.16 року о 09.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І. тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачів Голубченко Світлану Олександрівну та
Кузьмичова Андрія Геннадійовича по цивільній
справі № 2/756/1588/16 за позовом Приватного ак-
ціонерного товариства «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1» до
Голубченко Світлани Олександрівни, Кузьмичова Ан-
дрія Геннадійовича про вчинення певних дій, роз-
гляд якої призначено 10.05.2016 на 09.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 27, суддя Богдан О. О.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідачів.

Крижопільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Котюжанську Надію Федорівну, яка проживає за
адресою: с. Тернівка, вул. Заболотного, 112, Крижопіль-
ського району Вінницької області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 134/291/16-ц за
позовом Гребінської Галини Семенівни про повернення
коштів. Судове засідання відбудеться о 09 год.
12.05.2016 року у приміщенні Крижопільського район-
ного суду Вінницької області за адресою: 24601, Він-
ницька область, смт Крижопіль, вул. Героїв України, 23.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута в її від-
сутність в порядку ст. 169 ЦПК України

Суддя В. Г. Зарічанський

Первомайський міськрайонний суд Харківської об-
ласті викликає Омельчук Катерину Петрівну, 05.04.1962
року народження, місце реєстрації якої невідомо, у су-
дове засідання, призначене на 05 травня 2016 року об
11 годині 00 хвилин по цивільній справі № 632/2719/15-ц,
провадження № 2/632/105/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Омельчук Катерини Петрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором від 30.11.2012
року без номеру.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомай-
ський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 18.

Суддя О. В. Кочнєв

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Стрельцова Артема Генна-
дійовича, 24 грудня 1986 року народження, останнім
відомим місцем проживання якого є: с. Карпилівка,
провулок Чапаєва, б. 6, Козелецького району Черні-
гівської області, в судове засідання на 09.00 годину
29 квітня 2016 року (17000, смт Козелець, вул.
Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпропет-
ровська до Стрельцова Артема Геннадійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Соловей В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 02.02.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/492/15-ц за позовом Державної

іпотечної установи до Чемериса Романа Вікторовича

про стягнення заборгованості за договором про іпо-

течний кредит, пені та інфляційних витрат та вине-

сено заочне рішення, яким позовні вимоги

задоволено в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 02.02.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/1475/14-ц за позовом

Державної іпотечної установи до Черняка Андрія

Леонідовича про стягнення заборгованості за дого-

вором про іпотечний кредит, пені та інфляційних ви-

трат та винесено заочне рішення, яким позовні

вимоги задоволено в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Зінова Олексія Васильовича, Зінову Олену
Іванівну для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Зінова Олексія Васильовича, Зінової Олени
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яка відбудеться 10 травня 2016 року о 14.00 годині
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Запорізький районний суд Запорізької області ви-

кликає Маккол Крейга Антонія, 10.09.1969 р.н., як

відповідача у цивільній справі за позовом Глахтєєвої

Сусанни Валеріївни про розірвання шлюбу. Судове

засідання відбудеться 28.04.2016 р. об 11.30 год. за

адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 37. Суддя

Галянчук М. І. У разі неявки відповідача справа роз-

глядатиметься за наявними у справі матеріалами з

постановленням заочного рішення.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє про
те, що 16 травня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 31, відбу-
деться розгляд справи за позовом Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійс-
нення тимчасової адміністрації у Публічному акціонер-
ному товаристві «Дельта Банк» до Овчаренка Павла
Жоржовича, третя особа: фізична особа-підприємець
Сьомкіна Ірина Вікторівна про стягнення заборгованості.

В судове засідання викликається як відповідач Овча-
ренко Павло Жоржович, м. Керч, вул. 1-ї п’ятирічки, 
буд. 31, кв. 54, третя особа: Сьомкіна Ірина Вікторівна,
98319, м. Керч, вул. Сморжевського, 1, кв. 248.

Суддя М. О. Шаховніна

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає ци-
вільну справу ЄУН 229/4433/15-ц, номер провадження
2/229/57/2016 за позовом Поляніна Сергія Миколайовича,
Поляніної Лариси Володимирівни до Іваненка Олексія Васи-
льовича про визнання права власності на нерухоме майно.
Відповідач у справі Іваненко Олексій Васильович, 06 квітня
1952 року народження (останнє місце проживання: 
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Новосельська, буд. 41),
викликається на 27 квітня 2016 року на 09 год. 00 хв. до
суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Лисичанський міський суд Луганської області по-

відомляє, що 25.04.2016 року о 10.30 год. буде роз-

гляд цивільної справи за позовом Коростильової

Тетяни Михайлівни до Приватного акціонерного то-

вариства «АІСЕ Україна» про визнання умов та пунк-

тів договору про надання послуг недійсними та

повернення коштів.

Суддя Нестеренко Н. В.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/1045/16-ц
(2/408/688/16) за позовом ПАТ АК «Експрес-Банк»
до Єремєєва Романа Юрійовича (м. Свердловськ Лу-
ганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.05.2016 року об
11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається
доручення Колпнянського районного суду Орловської області
про вручення судових документів та проведення окремих про-
цесуальних дій стосовно Лошкарева Олександра Олексійовича.

Відповідач по справі Лошкарев Олександр Олексійович (ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Героїв Перекопа, будинок 22), повторно викликається на 28
квітня 2016 року о 08 годині 30 хвилин до судді Кривошеєва 
Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням Бога-
тира Якова Геннадійовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Одеська область, Ко-
мінтернівський район, с. Свердлове, вул. Гагаріна, буд.
12, викликається на 28 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 25.02.2016 року розглянуто ци-
вільну справу №409/52/16-ц за заявою Осичнюка
Євгена Вікторовича про відновлення втраченого 
судового провадження по цивільній справі 
№ 416/1342/14-ц за позовом Осичнюка Євгена Вік-
торовича до Бондаренко Катерини Дмитрівни та Фе-
дорченко Наталії Володимирівни про стягнення суми
боргу, яким вимоги задоволено.

Суддя О. Ю. Максименко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовом Турбара Віктора Миколайовича до Горлів-
ської міської ради про визнання права власності.

Викликається представник відповідача Горлівської міської
ради, останнє відоме місцезнаходження: Донецька область, 
м. Горлівка, пр. Перемоги, буд. 67, на 27 квітня 2016 року о 08
годині 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Учаснику процесу пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття заінтересована
особа чи заявник повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Шаповалової Любові Олексіївни до Єнакіївської
міської ради про надання додаткового строку для прийняття
спадщини. Відповідач у справі: Єнакіївська міська рада
(юридична адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна,
7) викликається на 27 квітня 2016 року о 09.30 годині до
суду, каб. № 308, 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 С. П. Букрєй

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Беліменко Ірини
Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачка Беліменко Ірина Олександрівна, останнє відоме
місце реєстрації якої: Донецька область, місто Маріуполь, пров.
Радіаторний, 18, викликається на 09.00 годину 29.04.2016 року
та на 09.00 годину 17.05.2016 року в кабінет № 205 для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність на підставі документів, які є в мате-
ріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Очкій Віри Павлівни до Очкій Ольги Валеріївни, Очкія Олександра
Сергійовича про стягнення аліментів на дітей.

Відповідачі по справі Очкій Ольга Валеріївна та Очкій Олек-
сандр Сергійович (адреса: Донецька обл., м. Бахмут (Арте-
мівськ), вул. Тімірязєва, 14) викликаються на 28.04.2016 року о
10 год. 00 хв. до суду, кабінет №307, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їхню відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/11275/15-ц, 2/219/655/2016 за позовною заявою
Тодісі Юрія Бічиковича до Корсун Дар’ї В’ячеславівни про ви-
знання батьківства.

Відповідачка по справі Корсун Дар’я В’ячеславівна (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 73/123) викликається 27 квітня 2016
року о 13.00 годині до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
викликає до суду Слюсаренко Ольгу Вікторівну, остання ад-
реса мешкання якої: м. Маріуполь, пр. Металургів, 60-9, як
відповідачку по цивільній справі за позовом Слюсаренка
Сергія Анатолійовича до Слюсаренко Ольги Вікторівни про
розірвання шлюбу, розгляд якої відбудеться 28.04.2016 р.
о 08.45 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів. 31, каб. 12.

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

Суддя Т. І. Скрипниченко

Новокаховський міський суд Херсонської області викли-
кає Ольховського Валерія Олександровича в судове засі-
дання як відповідача по цивільній справі № 661/584/16-ц за
позовом Булашенка Віталія Івановича до Ольховського Ва-
лерія Олександровича про стягнення боргу за договором по-
зики, розгляд якої призначено на 28 квітня 2016 року об 11
годині 00 хвилин та відбудеться в приміщенні Новокахов-
ського міського суду Херсонської області за адресою:
74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпров-
ський, 1а, під головуванням судді Матвєєвої Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час і місце розгляду справи
і у випадку неявки справа буде розглянута у відсутність від-
повідача на підставі наявних доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Ігнатенко Катерини Іва-
нівни до Ігнатенка Дмитра Сергійовича про стягнення
аліментів.

Відповідач по справі Ігнатенко Дмитро Сергійович,
27.04.1982 р.н., місце реєстрації та проживання: м. Свер-
дловськ, кв-л 60 років СРСР, 21-70, Луганська обл., викли-
кається на 28.04.2016 року о 09 годині 00 хвилин до суду,
каб. № 309, 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
розглядатися у його відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Севастьянової Наталі Леонідівни до Кинди-
левича Олександра Григоровича про позбавлення батьківських
прав.

Відповідач по справі Киндилевич Олександр Григорович,
27.03.1973 р.н., місце реєстрації та проживання: м. Бахмут (Ар-
темівськ), вул. Визволителів Донбасу, 15-80, Донецька обл., ви-
кликається на 28.04.2016 року о 10 годині 30 хвилин до суду,
каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) розглядає
цивільну справу №273/464/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Цимбалюка Віктора Сергійовича про звернення
стягнення на заставне майно. Відповідач Цимбалюк B. C.,
зареєстроване місце проживання якого невідоме, виклика-
ється на 15 годину 00 хвилин 11 травня 2016 року до Бара-
нівського районного суду Житомирської області, зал №1,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Васильчук

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Акімцева Олександра Юрійовича в судове засідання
по цивільній справі за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
призначене до слухання на 12 травня 2016 року о 12
год. 15 хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1-а.

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

Суддя Сегеда О. М.

Вінницький міський суд Вінницької області пові-
домляє, що 28.04.2016 р. о 09 год. 30 хв. відбудеться
судове засідання у цивільній справі за позовом Бон-
даренко Світлани Володимирівни до Бондаренка Ва-
лерія Валентиновича про розірвання шлюбу.

Явка Бондаренка Валерія Валентиновича,
12.09.1970 р.н. (останнє відоме місце реєстрації: 
м. Вінниця, вул. Кропивницького, 11/7) є обов’язко-
вою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Він-
ниця, вул. М. Грушевського, 17, зал № 38.

Личаківський районний суд м. Львова викликає По-
пова Вячеслава Миколайовича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Львів, вул. Погулянка, 22/1, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Попова Вячеслава Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 16.05.2016 р. о 14.30 год. в приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 6.

В разі неявки у вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Головатий Р. Я.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +6 +11
Житомирська +1   +6      +6 +11
Чернігівська 0   +5      +5 +10
Сумська 0   +5      +5 +10
Закарпатська +1   +6    +11 +16
Рівненська +1   +6      +7 +12
Львівська +1   +6      +7 +12
Івано-Франківська +1   +6      +8 +13
Волинська +1   +6      +7 +12
Хмельницька +1   +6      +7 +12
Чернівецька +1   +6      +7 +12
Тернопільська +1   +6      +7 +12
Вінницька +1   +6      +7 +12

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +6  +11
Кіровоградська +1     +6      +6  +11
Полтавська +1     +6      +6  +11
Дніпропетровська +1     +6      +7  +12
Одеська +1     +6   +11  +16
Миколаївська +1     +6   +11  +16
Херсонська +1     +6   +10  +15
Запорізька +1     +6      +9  +14
Харківська +5   +10     +5  +10
Донецька +5   +10     +7  +12
Луганська +5   +10     +7  +12
Крим +5   +10   +11  +16
Київ +1     +3      +8  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Проспект 
Олекси Тихого 
з’єднає п’ять
населених пунктів

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. Днями в селищі міського типу Олексієво-
Дружківка на Донеччині заклали алею пам’яті Олекси Тихого.
Вшанування земляка, відомого педагога, мовознавця і право-
захисника, який виступав на захист рідної мови, стало ще од-
ним свідченням того, що тривалий час штучно русифікована
Донеччина насправді завжди була, є і буде українською.

Уродженець цих місць сільський вчитель Олекса Тихий по-
трапив у поле зору КДБ тільки за те, що обстоював власне
право і право земляків активно користуватися своєю рідною
мовою не лише в  побуті, а на всіх рівнях. Вперше за «анти-
радянську агітацію та пропаганду» його заарештували в 1956-
му і засудили на 7 років таборів і 5 років позбавлення громад-
ських прав. Вдруге за свою правозахисну і літературну діяль-
ність дисидента жорстоко покарали у 1977-му. Люди старшо-
го віку досі згадують про чутки, які наполегливо і свідомо  по-
ширювали тоді довкола земляка — «американського шпигу-
на»: приміром, дехто й справді вірив, що баян вчителя — не
музичний інструмент, а …рація, якою він передає «державні
секрети» аж за океан. А засудили Тихого ще й за «незаконне
зберігання зброї»(підкинули чиюсь гвинтівку). Покарання —
позбавлення волі на 10 років із засланням на 5 років — він
відбував у Мордовії, звідки вже не повернувся, адже у 1984
році помер у в’язничній лікарні в Пермі. Постановою пленуму
Верховного Суду УРСР у грудні 1990 року вироки щодо засуд-
женого були скасовані і справу закрито «за відсутності складу
злочину». А напередодні у 1989-му прах Олекси Тихого уро-
чисто  перепоховали у Києві на Байковому кладовищі поряд
із могилами побратимів Василя Стуса і Юрія Литвина. 

У закладанні алеї пам’яті Олекси Тихого в Олексієво-Друж-
ківці окрім місцевих жителів взяв участь і керівник обласної
військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він зок-
рема  повідомив, що дав доручення головам довколишніх на-
селених пунктів перейменувати вулиці задля створення єди-
ного проспекту імені Олекси Тихого, який пролягатиме крізь
них. В Олексієво-Дружківці, Слов’янську та Краматорську ву-
лиці вже перейменували, у Костянтинівці та Дружківці ще роз-
глядають це питання. 

Бійся-бійся, 
Господь усе бачить    
ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ. Музей Ханенків першу весняну
виставку присвятив Великодньому  посту

Георгій-Григорій
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра»
Світлана СКРЯБІНА

(фото),
«Урядовий кур’єр»

Музейники разом із спів -
організаторами  Union

Press Ltd нагадали нам, що
піст — це не тільки дотриман-
ня певних обмежень у їжі, а й
моральні зусилля, якими по-
зиціонуємо себе у грішному
світі. Тож  показали камерну
за площею і масштабну за іс-
торизмом виставку  графіки
«Сім смертних гріхів. Євро-
пейська художня традиція в
сучасній графіці». Експозиція
завдяки двохтисячолітній іс-
торії теми набуває вагомості
на тлі затребуваності мораль-
ної відповідальності в україн-
ському суспільстві.

Найзначнішим експона-
том стала автентична Гра-
вюра Пітера ван дер Хей-
дена Ira, що в перекладі з
латини означає «гнів».
Саме гнів призводить до
катастроф, з яких най-
страшніша — війна.
«Гнів» надруковано у 1558
році в антверпенській
майстерні Йогана Вірікса за
малюнком Пітера Брейгеля-
старшого (орієнтовно 1529—
1569 роки), який наслідував
манеру Босха. Це єдина його
робота з серії «Сім смертних
гріхів» в архіві музею. Голов-
на фігура на ній — монах,
який б’є у дзвін: праведник на
сторожі.  У межах виставки
представлено й гравюру з
профілем Брейгеля. Гуманіст
другої половини ХVІ століття
Домінік Лампсоніус написав,
що «Petro Brvegel перевер-
шив у наслідуванні оригінал
— самого Босха». Малюнок

Брейгеля «Гнів» зберігається
в галереї Уффіці у Флоренції,
а гравюра надійшла із зібран-
ня петербуржця Василя Ща-
винського, який передав ко-
лекцію в музей Ханенків у
1931 році. Її недолік — обріза-
ний внизу гравюри текст:

«Обличчя набухають від
гніву, вени темніють від
крові». Сюрреалізм зоб-
раження підпорядковано

митцем виразності смислу,
насиченому моральними

сентенціями. В гравюрі зем-
ля, море і небо від часів Адама
і Єви до реалій життя автора. 

Експозицію було складено
й з офортів у половину арку-
ша формату А4, зроблених у
2007—2015 роках. Це повні
серії з приватної колекції чо-
тирьох художників: чорно-бі-
лі Юрія Боровицького з
Санкт-Петербурга, Олексія
Федоренка з Києва, Олега
Денисенка зі  Львова і його
земляка Романа Романишина
— кольорові. Мене здивува-
ло, що в нього  колекціонуван-
ня зазначене як восьмий гріх.
Скажімо, Пабло Неруда та-
кож вважав, що не буває чес-
них колекціонерів? Роботи
різні за стилем, алюзіями,
технікою, вони перенасичені
метафорами та символами, зі
складними стилізаціями та
культурологічною атрибути-
кою. Доповнював показ і
п’ятихвилинний відеофільм
Артура Рожьє «Смертні гріхи
в історії мистецтва», створе-

ний 2011-го. В ньому оживали
персонажі гравюри Пітера
Брейгеля-старшого. З-поміж
інших великих художників
фільму були: Джотто, який
означив серед гріхів «право-
суддя — несправедливість»,
Ієронім Босх — він розмістив
по колу жанрові реалістичні
сценки в зіниці Бога («Бійся-
бійся, Господь усе бачить») та
німецький експресіоніст Отто
Дікс (1891—1968). «Лінь» у
його розумінні — це байду-
жість, що призвела до влади
фашизм. У цій роботі  Гітлера
зображено якимось жалюгід-
ним і закомплексованим.

Шкалу гріхів визначив Па-
па Григорій І Великий (при-
близно 560—604 роки) у праці
«Мораль на книгу Іова». Чим
далі гріх від любові, тим він
страшніший для спасіння. Які
ж людські вади християнська
традиція вважає гріхом у
ХХІ столітті? Гординю, жа-
дібність, хтивість, заздрість
як бажання зла ближньому,
ненажерливість (безмірне
споживання будь-чого), гнів,
що призводить до війни, та
лінь. А ось до яких гріхів на-
лежить корупція, привлас-
нення чужого? 

Найзначнішим експонатом стала автентична гравюра
Пітера ван дер Гейдена Ira, що в перекладі з латини
означає «гнів»

Однаково відразливі і «Гординя» львів’янина Романа Романишина, і «Ненажерливість» Юрія Боровицького 
із Санкт-Петербурга

Якщо зневіритеся —
матимете такий вигляд,
вважає львів’янин Олег
Денисенко




