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ТЕНДЕНЦІЯ

Вітчизняні
гірськолижні
курорти впевнено
набувають ознак
цілорічних

ЦИФРА ДНЯ

Радники 
готові до роботи

ФАХОВІСТЬ. В Україні створюють Групу стратегічних радників з
підтримки реформ. З цього приводу Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман і Президент Петро Порошенко провели зустріч із радником
Президента, колишнім віце-прем’єром Польщі Лєшеком Бальцерови-
чем і керівником групи радників Прем’єр-міністра, колишнім віце-
прем’єром та міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем.
Очолювана останнім команда покликана сформувати чіткий план дій
та окреслити кроки для забезпечення темпу і якості внутрішніх пере-
творень.  Група радників, на переконання Володимира Гройсмана, до-
поможе визначитися з першочерговими реформами, щоб Україна
вийшла на якісно новий рівень. Він також наголосив на важливості
тісної взаємодії групи радників з українським експертним середови-
щем. Іван Міклош та Лєшек Бальцерович наголосили, що хочуть ба-
чити українських експертів у цій групі, повідомляє департамент
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Вказа-
но й на необхідність посилення взаємодії між урядом і парламентом
заради ефективного провадження реформ. 

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Ми хочемо протягом

наступних років
виховати нову еліту,

сильних і освічених
людей, готових

брати на себе
відповідальність 

і бути справжніми
лідерами».

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства про стратегію децентралізації 
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НАУКА

Винахід фахівців Інституту
проблем штучного інтелекту
дає змогу бійцям зняти
психологічні травми, 
не залишаючи бойових позицій

Право на щастя

АКТУАЛЬНА ТЕМА. У багатьох родинах конфлікт — звична
форма спілкування, яка закінчується розлученням. 
Хто допоможе цього уникнути?
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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

21 000
військовослужбовців від початку року

уклали контракти зі Збройними силами 
на проходження служби
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документи. оголошення

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

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідача Яковлева Євгена Васильовича 
(91000, м. Луганськ, кв-л Степовий, б. 21, кв. 20) по цивіль-
ній справі №409/737/16-ц за позовом Яковлевої Наталії Іванів-
ни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року (резервна да-
та 05.05.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.
Сватівський районний суд Луганської області, розташований 

за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Ченського Михайла Анатолійовича, Ченську 
Наталію Вікторівну як відповідачів у судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/666/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до 
Ченського Михайла Анатолійовича, Ченської Наталії Вікторівни 
про стягнення заборгованості, що відбудеться 27 квітня 2016 ро-
ку о 16.30 год.

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

Суддя А. С. Река
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 

28.04.2016 року о 08 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна 
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сокирби Т.В. про 
стягнення заборгованості.

Сокирба Тарас Васильович, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 39а, кв. 101, викликається в су-
дове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове засідан-
ня позов буде розглянуто у його відсутність на підставі матеріа-
лів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.
Суддя Н. Г. Притула

Канаєв Сергій Іванович, 02.08.1967 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Металургів, 
буд. 22, кв. 44, викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області як відповідач по цивільній справі № 
227/955/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Канаєва Сергія Івановича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.
Кремінський районний суд викликає Масленнікову Людми-

лу Іванівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
м. Кіровськ, пров. Седого, буд. 7, кв. 1, як відповідача в судо-
ве засідання з цивільної справи № 414/549/16-ц провадження  
№ 2/414/205/2016 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Масленнікової Люд-
мили Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 28 квітня 2016 року о 10 годині 00 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

Суддя Ковальов В.М.
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-

кій області викликає Бондарєва Станіслава Микола-
йовича, 12.01.1975 року народження, проживаючо-
го за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, 
м. Мар’їнка, вул. Зелений Гай, буд. 12-А, кв. 2, для до-
питу як підо зрюваного по кримінальному провадженню  
№ 22014080000000126, на 09 год. 00 хв. 25.04.2016 року, 
який відбудеться у кабінеті № 102 слідчого відділу УСБУ в 
Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олек-
сандрівська, буд. 62.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна 
справа за позовом Костікіді Тетяни Раши-
дівни до Костікіді Віталія В’ячеславовича 
про надання дозволу на тимчасовий виїзд 
дитини за кордон.

Відповідач Костікіді В.В. викликається 
до каб. № 18 суду на 29 квітня 2016 року 
на 08 годину 30 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О.В.

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає Стойловську Оле-
ну Володимирівну, яка мешкає: Луган-
ська область, м. Антрацит, вул. Совєтська, 
17/26, як відповідача у судове засідання 
по цивільній справі № 431/580/16-ц про-
вадження № 2/431/234/16 за позовом ТОВ 
«Порше Мобіліті» до Стойловської О.В. 
про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 29.04.2016 р. о 08.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки у судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Повідомлення  
ТОВ «НВО «СПЕЦМЕТАЛЛОПРОМ»

Відділ примусового виконання рішень 
Департаменту державної виконавчої служ-
би Міністерства юстиції України повідомляє 
ТОВ «НВО «СПЕЦМЕТАЛЛОПРОМ» (код ЄД-
РПОУ 23985228, м. Донецьк, вул. Куйбише-
ва,36) про проведення у виконавчому про-
вадженні №45704897 оцінки описаного дер-
жавним виконавцем нерухомого майна. 
Згідно висновку суб’єктів оціночної діяль-
ності ТОВ «Українська експертна група» вар-
тість предмета іпотеки – готель «Золотая 
рыбка» заг. пл. 610,3 кв. м., що знаходить-
ся за адресою: Донецька обл., Першотрав-
невий р., с. Мелекіне, вулиця Наберіжна, 1 
станом на 17.03.2016 становить 4 016 371 
(чотири мільйони шістнадцять тисяч триста 
сімдесят одна) гривня без ПДВ.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 28 квітня 2016 року о 09.00 годині в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Підвар-
ка Володимира Івановича (останнє відоме місце проживання: м. Се-
вастополь, селище Полюшко, вул. Зелена, 27), як третю особу в ци-
вільній справі № 328/724/16-ц за позовом Підварко Валентини Олексі-
ївни, в особі представника адвоката Маляр Наталії Володимирівни до 
Онопка Сергія Анатолійовича, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на предмет спору, Підварко Володимир Іванович, про ви-
знання права власності на нерухоме майно.

Суддя Петренко Л. В.
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 

м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна спра-
ва за позовом ПАТ «Приватбанк» до Білононь Ольги Михайлів-
ни про стягнення заборгованості.

Відповідач Білононь О.М. викликається до каб. №  18 суду на 
28 квітня 2016 року о 08 годині 00 хвилин для участі в розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розгля-
нута за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.
Луценко Віталій Сергійович, 11.11.1976 р.н., останнє відоме 

місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Чер-
вона, буд. 4, викликається до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області як відповідач по цивільній справі № 
227/1121/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» 
до Луценка Віталія Сергійовича про стягнення заборгованості. 
Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.
У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-

ської області знаходиться цивільна справа № 185/11771/15-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Файзуллоєва Ікро-
ма Касобоєвича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Файзуллоєв Ікром Касобоєвич викликається у судове за-
сідання о 09.00 год. 28 квітня 2016 року у приміщенні Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Бо-
женко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові-
дача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л.В. Боженко
Кремінський районний суд викликає Трубнікову Тетяну Ми-

колаївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. 
Кіровськ, кв-л Центральний, буд. 2, кв. 60, як відповідача в су-
дове засідання з цивільної справи № 414/548/16-ц провадження  
№ 2/414/204/2016 за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Трубнікової Тетяни 
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться 28 квітня 2016 року о 10 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, пл. Красна, буд. 5.

Суддя Ковальов В.М.
Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-

кій області викликає Кузнєцова Сергія Анатолійови-
ча, 23.03.1977 року народження, проживаючого за адре-
сою: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Рози 
Люксембург, будинок № 15, квартира № 59, для допи-
ту як підозрюваного по кримінальному провадженню  
№ 22014080000000087, на 10 год. 00 хв. 26.04.2016 року, який 
відбудеться в кабінеті № 116 слідчого відділу УСБУ в Запо-
різькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, буд. 62.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом Тушевської Анни Анатоліївни до Плохих 
Миколи Миколайовича, третя особа — Орган опіки та піклування при виконкомі Мирненської селищ-
ної ради Слов’янського району Донецької області, про позбавлення батьківських прав. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/1261/16-ц — Плохих Микола Миколайович, 25 липня 1983 р.н., зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Макіївка-7, Червоногвардійський район, вул. Токарєва, 22/53, викли-
кається в судове засідання на 11.30 год. 28 квітня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Повідомляємо, що оригі-
нал свідоцтва від 29.02.2016 
№ 000001/В про виключення 
судна з суднової книги Укра-
їни, виданий на «Мотозавоз-
ню» з реєстраційним номером  
ВИЛ-0015-К — втрачений.  
ДП «МТП Усть-Дунайськ».

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Сло в’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу № 243/2806/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Не-
знамова Анатолія Миколайовича, Незнамової Алли Федорівни 
про стягнення заборгованості.

Відповідачі у справі Незнамов Анатолій Миколайович (Доне-
цька обл., м. Горлівка, вул. Остапенко, буд. 28, кв. 24) та Незна-
мова Алла Федорівна (Донецька обл., м. Горлівка, вул. Перемо-
ги, буд. 150, кв. 6) викликаються на 08 год. 30 хв. 28 квітня 2016 
року 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 причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя П.І. Профатило

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька 
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу 
ЄУН 229/443/16-ц, номер провадження 2/229/389/2016 за позовом Об-
ласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» в 
особі Виробничої одиниці «Дружківкатепломережа» до Роменського 
Олександра Яковича, Роменського Сергія Олександровича про стягнен-
ня заборгованості за надану теплову енергію. Відповідачі у справі: Ро-
менський Олександр Якович, 4 березня 1951 року народження (остан-
нє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Космонавтів, 
буд. 53, кв. 120), Роменський Сергій Олександрович, 17 січня 1970 року 
народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., 
вул. Космонавтів, буд. 53, кв. 120) викликаються на 27 квітня 2016 р. 
о 13.00 годині до суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. В разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх-
ню відсутність. 

Суддя А. Л. Гонтар

оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення ✦ виклики до суду ✦ оголошення КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 квітня 2016 р. № 311-р 
Київ

Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову службу, 

обсягу видатків для проведення призову 
у травні — червні 2016 року

1. Затвердити:
чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у 

травні — червні 2016 р., з областей, м. Києва згідно з додатком 1;
обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу 

у травні — червні 2016 р. згідно з додатком 2.
2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі 

транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби перерахувати до 5 травня 2016 
р. кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсязі, затвер-
дженому цим розпорядженням.

3. Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту, Адміністра-
ції Державної прикордонної служби перерахувати до 5 травня 2016 р. кошти Міністерству 
оборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військо-
ву службу до Національної гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держав-
ної спеціальної служби транспорту, в сумі 1 106 920 гривень, 1 106 920 гривень та 166 038 
гривень відповідно.

4. Міністерству оборони забезпечити:
проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для 

прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до 
місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування в зазначених пунк-
тах і дорозі;

цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ, Державною спеці-
альною службою транспорту, Адміністрацією Державної прикордонної служби коштів у ви-
значених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення захо-
дів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову вій-
ськову службу у травні — червні 2016 року.

6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призна-
чень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству інф-
раструктури.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 1 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2016 р. № 311-р

ЧИСЕЛЬНІСТЬ  
громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу  

у травні — червні 2016 р., з областей, м. Києва
(осіб)

Найменування 
регіону

Підлягає  
відправленню  

у війська, 
усього

У тому числі для

Збройних Сил Національної 
гвардії

Держ-
прикордон-

служби

Держспец-
трансслужби

Область:
Вінницька 830 430 190 180 30
Волинська 504 270 90 110 34
Дніпропетровська 1800 799 574 407 20
Донецька 250 191 20 20 19
Житомирська 704 347 120 218 19
Закарпатська 334 200 20 100 14
Запорізька 750 261 240 230 19
Івано-Франківська 504 245 120 110 29
Київська 794 455 210 106 23
Кіровоградська 695 345 170 160 20
Луганська 170 151 19
Львівська 954 430 260 240 24
Миколаївська 685 340 170 150 25
Одеська 770 375 190 180 25
Полтавська 604 305 120 155 24
Рівненська 534 229 111 170 24
Сумська 474 270 60 120 24
Тернопільська 489 260 100 110 19
Харківська 1080 411 350 300 19
Херсонська 590 315 130 130 15
Хмельницька 874 350 250 240 34
Черкаська 554 235 125 170 24
Чернівецька 444 191 110 119 24
Чернігівська 514 255 100 110 49
м. Київ 714 355 170 165 24
Усього 16615 8015 4000 4000 600

Додаток 2  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 20 квітня 2016 р. № 311-р
ОБСЯГ  

видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу  
у травні — червні 2016 р. 

(гривень)

Найменування  
регіону

Загальний  
обсяг видатків

У тому числі для

Збройних Сил Національної 
гвардії

Держприкор-
донслужби

Держспец-
трансслужби

Область:
Вінницька 2484297,9 1287045,9 568694,7 538763,4 89793,9
Волинська 1508537,52 808145,1 269381,7 329244,3 101766,42
Дніпропетровська 5387634 2391510,87 1718056,62 1218203,91 59862,6
Донецька 748282,5 571687,83 59862,6 59862,6 56869,47
Житомирська 2107163,52 1038616,11 359175,6 652502,34 56869,47
Закарпатська 999705,42 598626 59862,6 299313 41903,82
Запорізька 2244847,5 781206,93 718351,2 688419,9 56869,47
Івано-Франків-
ська

1508537,52 733316,85 359175,6 329244,3 86800,77

Київська 2376545,22 1361874,15 628557,3 317271,78 68841,99
Кіровоградська 2080225,35 1032629,85 508832,1 478900,8 59862,6
Луганська 508832,1 451962,63 56869,47
Львівська 2855446,02 1287045,9 778213,8 718351,2 71835,12
Миколаївська 2050294,05 1017664,2 508832,1 448969,5 74828,25
Одеська 2304710,1 1122423,75 568694,7 538763,4 74828,25
Полтавська 1807850,52 912904,65 359175,6 463935,15 71835,12
Рівненська 1598331,42 685426,77 332237,43 508832,1 71835,12
Сумська 1418743,62 808145,1 179587,8 359175,6 71835,12
Тернопільська 1463640,57 778213,8 299313 329244,3 56869,47
Харківська 3232580,4 1230176,43 1047595,5 897939 56869,47
Херсонська 1765946,7 942835,95 389106,9 389106,9 44896,95
Хмельницька 2615995,62 1047595,5 748282,5 718351,2 101766,42
Черкаська 1658194,02 703385,55 374141,25 508832,1 71835,12
Чернівецька 1328949,72 571687,83 329244,3 356182,47 71835,12
Чернігівська 1538468,82 763248,15 299313 329244,3 146663,37
м. Київ 2137094,82 1062561,15 508832,1 493866,45 71835,12
Усього 49730854,95 23989936,95 11972520 11972520 1795878

Примітка. Обсяг видатків на одного призовника становить 2993 гривні 13 копійок, із них:
2900 гривень для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову вій-
ськову службу; 
93 гривні 13 копійок для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахуван-
ня коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із 
збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів:

Олійник Ірину Олександрівну, 17.09.1991 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Харків, вул. Бугрименка, 6; Долгальову Олену Станіс-
лавівну як законного представника Олійник Наталії Олександрівни, 11.10.2000
року народження, місце реєстрації: смт Мілове, вул. Молодіжна, 20, Третю
особу: представника AT «ОТП Банк» вул. Жилянська, 33, м. Києва, в судове
засідання по цивільній справі № 409/2328/15-ц за позовом Саксонової Олени
Миколаївни про визнання права власності в порядку спадкування за законом,
що відбудеться 17.05.2016 року о 09 год. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач, третя особа вважаються
належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового
засідання.

Суддя В. І. Скворцова

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 359/2483/16-ц, 2/359/1146/2016
за позовом Снігір Сергія Вікторовича до Трояновського Владислава
Вадимовича про стягнення боргу за договором позики.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 11.30 год. 23 травня
2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. №7.

В зв’язку з цим суд викликає відповідача Трояновського Владислава
Вадимовича, останнє відоме місце проживання за адресою: Київська
область, Бориспільський район, с. Дударків, пров. Горького, 10-а, в
судове засідання на вищезазначений час та день.

В разі неявки в судове засідання відповідача суд прийме рішення
на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя В. М. Саган

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/6383/15-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Ліщак Наталії Вікторівни, Єрмолаєва Андрія В’ячеславовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачі:
Ліщак Наталія Вікторівна, 23 квітня 1979 року народження, останнє відоме місце

проживання якої: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярославського, 16/3, Єрмолаєв Ан-
дрій Вячеславович, 15 серпня 1978 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярославського, 16/3, викликаються до
суду, як відповідачі по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Ліщак Н. В., Єрмолаєва А. В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 10.00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпові-
дачів до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/746/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Козуб Галини Петрівни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 05.05.2016 року о 8-30 год. (резервна
дата на 12.05.2016 року о 8-30 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Козуб Галина Петрівна, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Георгіївка, вул.
Леваневського, буд. 269.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю. 

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «УкрСиббанк» до Вареник Олександра Євгеновича,
Вареник Наталі Павлівни, Вареник Оксани Олександрівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки. Відповідачі Вареник Олександр Євгенович,
Вареник Наталя Павлівна, Вареник Оксана Олександрівна, зареєстровані за
адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, 4/6, викликаються на 05.05.2016
р. о 13.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення та докази. У разі не-
прибуття до суду вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде  розглянута у їх відсутність. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються пові-
домленими про дату, час і місце розгляду справи. 

Суддя Владимирська І.М.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє відпові-
дачів Карпачова Володимира Миколайовича та Мотузенко (Васильєву)
Юлію Геннадіївну, останнє відоме місце реєстрації: с. Гостролуччя, вул.
Леніна, 71, кв. 3, Баришівський р-н, Київська обл., що судовий розгляд
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Карпачова Володимира Миколайо-
вича, Мотузенко (Васильєвої) Юлії Геннадіївни про стягнення
заборгованості призначено до судового розгляду на 10 годину 28
квітня 2016 року. Ваша явка обов’язкова.

В разі Вашої неявки розгляд справи буде проведений за Вашої від-
сутності.

Суддя Єременко В. М.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 359/2045/16-ц, 2/359/1049/2016
за позовом Снігіря Сергія Вікторовича до Снігір Катерини Борисівни
про розірвання шлюбу.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 12.30 год. 04 травня
2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 7.

В зв’язку з цим суд викликає як відповідача Снігір Катерину Бори-
сівну, останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: Ки-
ївська область, Бориспільський район, с. Дударків, пров. Щорса, 144,
в судове засідання на вищезазначений час та день.

В разі неявки в судове засідання відповідача суд прийме рішення
на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя В.М. Саган

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України викликає Неровню Сергія Юрійовича, 19 серпня 1972 року народ-
ження, уродженця та жителя м. Кролевець Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації: провулок Червоний, буд. № 6, місто Кролевець Сумської об-
ласті, як відповідача по справі № 579/587/16-ц, пров. № 2/579/160/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерціний банк «Приват Банк» до
Неровні Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Справа призначена до розгляду на 28 квітня 2016 року о 13 годині 00 хвилин
у м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Неровні С.Ю. подати письмові пояснення та всі наявні докази
по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вва-
жається належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Не-
ровні С.Ю.

Суддя О.В. Бєгунова

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Доро-
шенко Олену Миколаївну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, вул.
Дніпровська набережна, 14-Б, кв. 1006-1007, в судове засідання, яке
відбудеться 15.06.2016 року о 10 год. 40 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця,5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної справи
за позовом ПАТ «Банк національний кредит» до Дорошенко Олени
Миколаївни про зобов’язання вчинити дії.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається

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

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний пові-
домити суд про поважність причини неявки.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове
засідання як відповідача Гегу Олександра Івановича (останнє відоме
місце проживання: с. Баланівка Бершадського району Вінницької об-
ласті) по цивільній справі № 126/3573/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Геги
Олександра Івановича про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного
суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.)
о 09.00 годині 27.04.2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відпо-
відача за наявних у справі доказів.

Суддя Рудь О.Г.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України викликає Бур Юлію Володимирівну, 26 листопада 1983 року народ-
ження, уродженку с. Грузьке Кролевецького району Сумської області, жительку
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, буд. № 92, кв. № 113, останнє відоме
місце реєстрації: вул. Берегова, буд. № 22, село Білогриве, Кролевецького, Сум-
ської області, як відповідача по справі № 579/585/16-ц, пров. № 2/579/158/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерціний банк «Приват Банк»
до Бур Юлії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Справа призначена до розгляду на 28 квітня 2016 року о 13 годині 30 хвилин
у м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Бур Ю.В. подати письмові пояснення та всі наявні докази по
справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Бур Ю.В.

Суддя О.В. Бєгунова

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове
засідання як відповідача Коваля Євгенія Володимировича (останнє ві-
доме місце проживання: с. Вовчок Бершадського району Вінницької
області) по цивільній справі № 126/4042/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Ко-
валя Євгенія Володимировича про стягнення кредитної заборгова-
ності.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного
суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.)
о 09.00 годині 27.04.2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відпо-
відача за наявних у справі доказів.

Суддя Рудь О.Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Перміна Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Пермін Микола Миколайович, 1993 року народження, виклика-
ється на 06 травня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачу необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О.М.

Тальнівський районний суд Черкаської області повторно викликає як від-
повідачів Кульбіду Ігоря Юрійовича та Мельниченка Миколу Петровича у
судове засідання по справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Кульбіди Ігоря Юрійовича, Вознюк Марії
Михайлівни, Мельниченка Миколи Петровича про стягнення заборгова-
ності, яке призначено на 28.04.2016 року о 10 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Черкаська обл., м. Тальне, вул. Соборна, 42, під
головуванням судді Міщенко К.М.

У разі неявки відповідачів в судове засідання дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням і по справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про неявку та її причину.

Суддя К.М. Міщенко

В провадженні Фрунзенського районного суду м. Харкова знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Сіренка Євгена Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Сіренка Євгена Сергі-
йовича, останнє відоме місце проживання: м. Харків, б-р. Б. Хмельницького,
буд. 13, кв. 10, до Фрунзенського районного суду м. Харкова за адресою:
м. Харків, б-р Б.Хмельницького 32/38, каб. 16, в судове засідання 23.05.2016
року о 12 год. 00 хв., відповідно до ст. 74 ЦПК України.

У випадку неявки до суду без поважних причин та неповідомлення суду
про причини неявки справу може бути розглянуто без відповідача при за-
очному розгляді.

Суддя І.В. Ульяніч

Сватівський районний суд Луганської області викликає Дробишевського
Миколу Едуардовича, Свєтлова Вячеслава Євгеновича, Горохова Сергія Олек-
сандровича як відповідачів та Товариство з обмеженою відповідальністю «Лу-
ганський завод трубопровідної арматури «Маршал» як третю особу у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі філії — Луганського обласного управління АТ «Ощад-
банк» до Дробишевського Миколи Едуардовича, Свєтлова Вячеслава Євгено-
вича, Горохова Сергія Олександровича як відповідачів та ТОВ «Луганський
завод трубопровідної арматури «Маршал» як третю особу про стягнення за-
боргованості за договором кредитної лінії в судове засідання, яке відбудеться
30 травня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд проводитиме розгляд справи
без участі відповідача.

Суддя О.А. Гашинська

Оголошення про втрату свідоцтва про виключення судна 
з суднової книги України та свідоцтва про виключення судна 

з державного суднового реєстру України
Втрачене Свідоцтво про виключення судна з суднової книги України на

понтони, що належать ПАТ «Київський річковий порт»:
— КИЕ-848к cepiя № 001141 від 24.02.2015 p.;
— KИE-847к cepiя № 001142 від 24.02.2015 p.;
— KИE-849к cepiя № 001143 від 24.02.2015 p.;
— KИE-851к cepiя № 001144 від 24.02.2015 p.;
— KИE-850к cepiя № 001145 від 24.02.2015 p.

Втрачене Свідоцтво про виключення судна з державного суднового ре-
єстру України, що належить ПАТ «Київський річковий порт»:

— CTO-1 cepiя № 001036 від 24.02.2015 p.
Вищевказані втрачені свідоцтва вважати недійсними.

Володарський районний суд Донецької області (87000, смт Ніколь-
ське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи»
до Гаврил-Оглу Романа Михайловича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Гаврил-Оглу Роман Михайлович, який мешкає:
Донецька область, Володарський район, с. Малоянісоль, вул. Леніна,
127, викликається на 28 квітня 2016 року о 10-00 год. до суду 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 Доценко С.І.

Відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік Голови Державного агентства України з

питань відновлення Донбасу 
ЧЕРНИША Вадима Олеговича

Члени сім’ї декларанта: дружина Черниш Я.М., син Черниш В.В.
Загальна сума сукупного доходу декларанта склала 326394 грн, загальна сума

сукупного доходу членів сім’ї декларанта – 156855 грн.
У власності декларанта перебуває:
квартири загальною площею 82 кв.м., 75,6 кв. м. (1/2) та 51,1 кв.м. (1/4);
автомобіль Mersedes ML 350, об’єм циліндрів двигуна 3498 куб.см., рік ви-

пуску – 2008;
У власності членів сім’ї декларанта перебуває:
автомобіль Chevrolet Aveo, об’єм циліндрів двигуна 1398 куб. см, рік випуску

– 2015.
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, що перебу-

вають у власності декларанта, – 132558 грн.
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, що перебу-

вають у власності членів сім’ї декларанта, – 52025 грн.;
Номінальна вартість цінних паперів, що перебувають у власності членів сім’ї

декларанта, – 18155 грн;
Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства,

організації, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта, – 488950 грн.

Подільським районний суд м. Києва повідомляє Єгорова Володимира
Юрійовича про те, що судове засідання у справі за позовом Малюти К.В. до
Єгорова В.Ю. відбудеться у приміщенні Подільського районного суду м.
Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, с.з. № 6) під головуванням судді Василь-
ченка О. В. 11 травня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка Вашого представника обов’язкова. Представник по-
винен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа буде роз-
глянута за Вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

05.05.2016 року о 14.30 годині у
приміщенні Новоайдарського рай-
онного суду Луганської області
буде слухатись цивільна справа
№ 419/986/16-ц, № 2/419/167/2016 за
позовом Поліщук Євгенії Володими-
рівни до Поліщука Володимира Анато-
лійовича про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів.

Суддя Л.Д. Добривечір

Втрачені судновий білет №3-
021435, виданий 19 квітня 1997 р.
Кременчуцькою дільницею Держ -
флоту України, та свідоцтво 00249
на право управління судном від 10
квітня 1982 р., видане Кременчуць-
кою дільницею Держфлотнагляду
України на ім’я Старченко Олек-
сандр Андрійович, вважати не-
дійсними.

Новоайдарський районний суд Луганської області викликає відпо-

відача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості

у судове засідання, яке відбудеться 28.04.2016 року о 10:00, Кобозєву

Ольгу Олександрівну (цивільна справа 419/968/16-ц).

У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме

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

Суддя Добривечір Л.Д.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Приморський районний
суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в судове засідання у
якості відповідача Войшицьку Олену Володимирівну по справі 
№ 522/19372/15 за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Войшицької Олени Володимирівни
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
15.06.2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, каб. 224. У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи,
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. А. Ільченко

Мазур Юрій Олександрович, останнє відоме місце проживання якого: 85000, Донецька обл., м. Добропілля,
вул.Театральна, буд.17, кв.15, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як від-
повідач по цивільній справі за позовом Ременного Вадима Васильовича до Мазур Юрія Олександровича про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на майно.

Судове засідання відбудеться 29 квітня 2016 року о 9.40 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. 

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 
Суддя Хоменко Д.Є.

Новоайдарський районний суд викликає Поросюка Дмитра Володимировича, який проживає за адресою: вул. Гагаріна,
буд. 55, смт Новоайдар Луганської області, як відповідача в судове засідання з цивільної справи №419/653/16-ц за позовом
Поросюк Н.В. до Поросюка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди батька, третя
особа: Служба у справах дітей Новоайдарської районної державної адміністрації, що відбудеться 27 квітня 2016 року о
10.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Іванова
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Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Адоніна
Андрія Васильовича, Адоніну Ірину Володимирівну
як відповідачів в судове засідання по цивільній
справі № 426/6882/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Адоніна Ан-
дрія Васильовича, Адоніної Ірини Володимирівни
про стягнення заборгованості на 29 квітня 2016 року
о 15 годині 00 хвилин. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Великоновосілківським районним судом Донець-
кої області 19 квітня 2016 року без відповідача роз-
глянуто цивільну справу № 220/458/16-ц
провадження №2/220/212/16 за позовом Азарової
Юлії Василівни до Азарова Андрія Володимировича
про розірвання шлюбу.

Даним рішенням позов Азарової Юлії Василівни
було задоволено. З повним текстом рішення відпо-
відач може ознайомитися, звернувшись до канцеля-
рії Великоновосілківського районного суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21.

Суддя О. М. Якішина

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Ткачук Юлії Юріївни до Вороніна
Олександра Володимировича про позбавлення батьків-
ських прав. Відповідач у справі Воронін Олександр Во-
лодимирович (зареєстрований за адресою: Донецька
обл., м. Горлівка, ст. Майорська, буд.1, кв. 7 а) виклика-
ється на 28 квітня 2016 року о 10-00 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

Краматорський міський суд Донецької області (84333,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Мартелова Леоніда Аркадійо-
вича до Мартелової Віри Володимирівни про розірвання
шлюбу.

Відповідач по справі Мартелова Віра Володимирівна
викликається на 09-00 год. 27.04.2016 року до Крама-
торського міського суду, зал № 17/3, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Клімов В.В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Гу-
банова Євгена Георгійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/7237/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Губанова Євгена Георгійовича про стяг-
нення заборгованості на 29 квітня 2016 року о 14 го-
дині 30 хвилин. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 01 червня 2016 року о 09 годині 45
хвилин у приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9,
розглядатиметься цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Баб’яка Михайла Дмитровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. У судове засідання ви-
кликається відповідач Баб’як Михайло Дмитрович.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за
його відсутності.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Мелещенко Л.В.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 01 червня 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9, розгляда-
тиметься цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Баранівського Олександра Богдановича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. У судове засідання викли-
кається відповідач Баранівський Олександр Богданович.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані пові-
домити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Мелещенко Л.В.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.05.2016  року  ПАТ «Укртелеком»   змінює  та-

рифи на   телефонні розмови абонентів телефонної
мережі з абонентами глобальних (супутникових)
мереж  для абонентів фізичних і юридичних та опе-
раторів телекомунікацій, які мають право на надання
послуг місцевого телефонного зв’язку.

Детальну інформацію розміщено на сайті
http://www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також за
номером телефону Контакт-центру 0 800 506 801,
0 800 506 800. 

Поліщук Олександр Михайлович, 28.03.1976 року на-
родження, уродженець с. Кучерське Великоолександрів-
ського району Херсонської області, останнє відоме місце
проживання: Херсонська область, Скадовський район,
с. Михайлівка, вул. Комсомольська, буд. № 88, виклика-
ється як відповідач по цивільній справі за позовом По-
ліщук Вікторії Володимирівни про розірвання шлюбу.
Судовий розгляд відбудеться 30.05.2016 року о 09 год.
в приміщенні Скадовського районного суду, розташова-
ного в м. Скадовську Херсонської області, вул. Мангу-
бінська, буд. № 39 (колишня назва вул. Пролетарська).
У разі неявки, справа розглядатиметься за наявними до-
казами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Сватівський районний суд Луганської області викликає
Добріну Тетяну Валеріївну як відповідача та Товариство
з обмеженою відповідальністю «Валеас» як третю особу
у цивільній справі № 426/6750/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний експортно-ім-
портний банк України» до Добріної Тетяни Валеріївни як
відповідача та Товариства з обмеженою відповідальністю
«Валеас» як третьої особи про стягнення заборгованості
в судове засідання, яке відбудеться 01 червня 2016 року
о 15.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд про-
водитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О.А. Гашинська

Мілієнко Василь Сільвестрович, Мілієнко Світлана Ми-
колаївна, Мілієнко Микола Васильович викликаються до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Героїв Майдану,
54, поверх 4, кабінет 412) в судове засідання на 13 травня
2016 року о 16 годині 30 хвилин як відповідачі для судо-
вого розгляду цивільної справи за позовом ТзОВ «Кредитні
ініціативи» до Мілієнка Василя Сільвестровича, Мілієнко
Світлани Миколаївни, Мілієнка Миколи Васильовича про
стягнення заборгованості. У випадку неявки відповідачів
судовий розгляд справи буде проведено за їх відсутності
на підставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі не-
можливості явки на вказану дату за вказаною адресою від-
повідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О.В. Козак

Викликається Богуш Олександр Іванович,
09.04.1982 року народження, останнє місце прожи-
вання: вул. Яблунева, буд. 6, смт Вороніж, Шосткин-
ський район, Сумська область, фактичне місце
перебування не відоме, в судове засідання на 
13 травня 2016 року о 09 год. 00 хв., яке відбудеться
у приміщенні Шосткинського міськрайонного суду
за адресою: м. Шостка, вул. К. Маркса, 63, у справі
№ 589/1359/16-ц за позовом Богуш Наталії Валері-
ївни до Богуш Олександра Івановича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів.

Суддя Л.О. Стародубцева

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає До-
бріна Юрія Борисовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/6756/15-ц за
позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України» до Добріна Ю.Б. про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 06 травня 2016 року о
15.30 год.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Закрите акціонерне товариство

«Вікторія+» 
код 31644122 (вул. Черняховського, 29, м. Київ,

04111) повідомляє про припинення діяльності шля-

хом ліквідації та про поновлення роботи ліквідацій-

ної комісії. Претензії кредиторів приймаються

протягом двох місяців з моменту публікації цього

оголошення за адресою Товариства.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Обдар Аллу Богданівну для участі у розгляді апе-
ляційної скарги представника Семчишина Василя Васильо-
вича — Катриняка Володимира Степановича на рішення
Пустомитівського районного суду Львівської області від
17 грудня 2015 року по справі за позовом Семчишина Ва-
силя Васильовича до Обдар Богдана Олексійовича, третіх
осіб Обдар Алли Богданівни, Страхового Товариства з до-
датковою відповідальністю «Глобус», Моторно-транспор-
тного страхового бюро України про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 19 травня 2016 року о 12
год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Ванівський О. М.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Обдара Богдана Олексійовича для участі у роз-
гляді апеляційної скарги представника Семчишина Василя
Васильовича — Катриняка Володимира Степановича на рі-
шення Пустомитівського районного суду Львівської об-
ласті від 17 грудня 2015 року по справі за позовом
Семчишина Василя Васильовича до Обдар Богдана Олек-
сійовича, третіх осіб Обдар Алли Богданівни, Страхового
Товариства з додатковою відповідальністю «Глобус», Мо-
торно-транспортного страхового бюро України про від-
шкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 19 травня 2016 року о 12
год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Ванівський О. М.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Макогін Оксану Романівну для участі у роз-
гляді апеляційної скарги ПАТ КБ «ПриватБанк» на рі-
шення Франківського районного суду м. Львова від 22
грудня 2015 року по справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Макогін О.Р. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28 квітня 2016 року об
11 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Ванівський О.М.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у
судове засідання як відповідача Дячок Олександра
Анатолійовича по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Дячок Олександра Анатолійовича
про стягнення боргу за кредитним договором. Засі-
дання відбудеться 27 квітня 2016 року об 11 годині
00 хвилин в приміщенні Соснівського районного суду
м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
в кабінеті № 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки справа буде
розглядатися без участі відповідача.

Суддя Т.Є. Троян

Звенигородський районний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання Кошицького Сер-
гія Сергійовича, 20.11.1968 року народження, як
відповідача в цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Кошицького Сергія Сергійовича
про стягнення боргу за кредитним договором, яке
відбудеться 28 квітня 2016 року о 09.30 годині в при-
міщенні Звенигородського районного суду Черка-
ської області за адресою: Черкаська обл., м.
Звенигородка, пр-т Шевченка, 12а. У разі неявки до
суду справа буде розглянута на підставі наявних у
ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.М. Кравченко

Джулакян Анаіт Арамаісівна, 14.06.1989 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., Добро-
пільський район, с. Новий Донбас, вул. 50 років Жовтня,
буд. 4, кв. 1, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області як відповідач по ци-
вільній справі № 227/116/16-ц за позовом ПАТ
Комерційного Банку «ПриватБанк» до Джулакян Анаіт
Арамаісівни про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 28.04.2016 року о 09.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Теофіпольський районний суд Хмельницької об-
ласті викликає як відповідача Гранат (Борисевич)
Ірину Борисівну у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи № 685/20/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Гранат (Борисевич) Ірини Бори-
сівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 28 квітня
2016 р. в залі судових засідань суду (30600, Хмель-
ницька область, смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні,
44). В разі неявки Гранат (Борисевич) І.Б. без поваж-
них причин – справа буде розглянута на підставі на-
явних в ній доказів.

Суддя Самойлович А.П.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Мі-
ляріпову Еріту Суліманівну у судове засідання по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мілярі-
пової Е.С. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 14 червня 2016 року о 10
год. 15 хв. в приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі вашої неявки справу буде розглянуто
у вашу відсутність.

Суддя О.П. Шенцева

Щербак Валентина Миколаївна викликається на
10.00 годину 28 квітня 2016 року в судове засідання
як відповідач до Верхньодніпровського районного
суду Дніпропетровської області, м. Верхньодніп-
ровськ, вул. Петровського, 47, по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» про звільнення майна
з-під арешту. Суддя Шевченко О.Ю. Останнє відоме
зареєстроване місце проживання відповідача Щер-
бак Валентини Миколаївни: с. Советське, буд. 32, Ве-
ликописарівського району Сумської області.

Суддя О.Ю. Шевченко

Чорноморсько-Азовське вироб-
ничо-експлуатаційне управління
морських шляхів (ДП «Чоразморшлях»)

повідомляє про втрату суднових документів судна
з/ч «Геническ» - Свідоцтво про право власності на
судно серія СЕ № 02035. Свідоцтво про право пла-
вання під державним прапором України (Судновий
патент) серія РА № 02035. На підставі цього доку-

менти вважати недійсними.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м.
Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Стригунова Олександра Олександровича
до Стригунової Юлії Борисівни про усунення перешкод у здійс-
ненні права користування та розпорядження своїм майном.

Відповідач по справі Стригунова Юлія Борисівна, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, вул. Ломоносова, буд.
81, м. Бахмут — викликається до суду на 12.05.2016 р. на 09
00 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

В Овідіопольському районному суді Одеської об-
ласті суддею Кириченко П.Л. 25 травня 2016 року о
13 год. 30 хв. буде слухатися цивільна справа за по-
зовом Литвиненко Любов Олексіївни до Діакон Га-
лини Василівни про стягнення боргу.

Овідіопольський районний суд Одеської області
пропонує Литвиненко Любові Олексіївні подати до
суду пояснення, заперечення та всі наявні у неї до-
кази у справі особисто або через представника. У
разі неявки Литвиненко Любові Олексіївни на судове
засідання, справа буде розглянути за її відсутності.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Нестеренко Олену Олександрівну, 07.10.1978
р.н., як відповідача у справі за позовом Нестеренка Ві-
талія Григоровича до Нестеренко Олени Олександрівни,
третя особа — Броварський МВУ ДМС України у Київ-
ській області про визнання особи такою, що втратила
право користуватися жилим приміщенням, у судове за-
сідання, яке призначене на 18 травня 2016 року oб 11
год. 00 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за адре-
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2,
каб. № 309. 

В разі Вашої неявки справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами в справі.

Суддя Т. В. Селезньова

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Максимова Сергія Леонідовича в
якості відповідача по цивільній справі
№2/756/2473/16 (756/1974/16-ц) за позовом Мицака
Михайла Дмитровича до Максимова Сергія Леонідо-
вича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 13 травня 2016 р. о
12:00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Фірсова Сергія Анатолійовича, мешкає: м. Лу-
ганськ, кв. Степовий, 2/96, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі 2/409/799/16 за позовом ПАТ
«БМ Банк» про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 12.05.2016 року об 11 год. 20 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білоку-
ракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

З опублікуванням1 цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача Ларіонова Юрія Валерійовича
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Ларіонова Юрія Валерійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яка відбу-
деться 13 травня 2016 року о 15:10 годині у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 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

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Ходжабекова Бахадиржана Маккамовича,
25.07.1970 р.н. (м. Львів, вул. М. Печери, 38а/101),
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/757/16 за позовом Романів Наталії Яросла-
вівни до Ходжабекова Бахадиржана Маккамовича
про розірвання шлюбу, яке відбудеться о 09:15 год.
«26» травня 2016 року в приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16.

В разі неявки у вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без участі відповідача на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. І. Шеремета

Святошинський районний суд м. Києва викликає від-
повідача — Назаревича Юрія Миколайовича, останнє ві-
доме місце проживання: 03062, м. Київ, вул.
Червонозаводська, 7, для участі в цивільній справі за по-
зовом ТОВзОВ «ВК «Комунальник» до Назаревич Юрія
Миколайовича про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням у зв’язку
з відсутністю в ньому понад шість місяців.

Судове засідання відбудеться 12.05.2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал
№ 6, суддя Семаніва Ю.В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних при-
чин або у разі неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатись за його відсутності.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +14 +19
Житомирська +4   +9    +14 +19
Чернігівська +1   +6    +14 +19
Сумська +1   +6    +14 +19
Закарпатська +4   +9    +11 +16
Рівненська +4   +9    +10 +15
Львівська +4   +9      +9 +14
Івано-Франківська +4   +9    +10 +15
Волинська +4   +9    +10 +15
Хмельницька +4   +9    +14 +19
Чернівецька +4   +9    +12 +17
Тернопільська +4   +9    +10 +15
Вінницька +4   +9    +14 +19

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +14  +19
Кіровоградська +4     +9   +14  +19
Полтавська +1     +6   +14  +19
Дніпропетровська +1     +6   +15  +20
Одеська +4     +9   +15  +20
Миколаївська +4     +9   +15  +20
Херсонська +4     +9   +15  +20
Запорізька +4     +9   +15  +20
Харківська +1     +6   +15  +20
Донецька +1     +6   +15  +20
Луганська +1     +6   +15  +20
Крим +7   +12   +16  +21
Київ +5     +7   +17  +19

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Чернівцях —
безплатна
електрозаправка

Світлана ІСАЧЕНКО, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРОГРЕС НЕ СПИНИТИ. Чернівецькі автомобілісти та гості міста,
які у ногу з прогресом і екологічними вимогами часу їздять на елек-
тромобілях, відтепер можуть заправити свого залізного коня просто
біля міської Ратуші. Легко, швидко і безплатно! Під’їзд до станції, що
важливо, — також вільний. Перша електрозарядна станція Keba P20
посеред міста на Центральній площі потужністю 22 кВт — спільний
проект муніципалітету, громадської організації «Альтернатива Є»,
«Ощадбанку» та «Тесла Клуб Україна». 

Банк придбав сучасний сертифікований пристрій за 1,2 тисячі євро.
Клуб забезпечив технічне рішення та дизайн об’єкта відповідно до єв-
ропейських стандартів, на основі якісних австрійських комплектуючих.
Міська рада змонтувала станцію, проклала до неї кабель, зобов’яза-
лася обслуговувати та оплачувати спожиту електроенергію. А громад-
ська організація — координувала усі роботи. Завдяки кабельному пе-
рехідникові від нової «зеленої» станції можуть заряджатися електро-
кари різних провідних світових та вітчизняних виробників — від лег-
кових машин до самокатів. Тривалість зарядки – до 5 годин.

Правоохоронці викрили
аферу на митниці 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Доволі заплутану і хитру схему ухиляння від сплати
митних платежів за ввезення до України автотранспорту з країн Єв-
ропейського Союзу розплутали працівники оперативного підрозділу
управління ГУ ДФС у Сумській області спільно зі співробітниками під-
розділу внутрішньої безпеки. 

Вони встановили, що керівники одного з луцьких підприємств,  ви-
користовуючи підроблені документи, надавали до підрозділів Сум-
ської митниці ДФС недостовірні дані щодо фактичної вартості імпор-
тованого транспорту. Через це суми митних платежів, які сплачують
за ввезення автомобілів на митну територію України, було явно за-
нижено. Крім того, підприємство-нерезидент, яке продавало ма-
шини, виявилося фіктивним, про що надала інформацію митна
служба Литовської Республіки.
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Тернополяни навчать
лисичанців писанкарства

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

АТРИБУТ СВЯТА. Нині час
писати один з найважливіших
пасхальних символів українців —
писанки. Тим, хто не вміє чи не
знає, як їх творити, в Тернополі
вирішили зарадити та зорганізу-
вали майстер-класи. Прикметно,
що долучилася до такої доброї
справи передовсім молодь.

Так, студенти Тернопільського
національного педуніверситету
ім. Володимира Гнатюка зорга-
нізували доброчинну акцію «На-
пиши писанку для себе».  Всіх
охочих вони не лише ознайом-

люють з історією, особливостя-
ми, значенням і символікою ук-
раїнської писанки, а й показу-
ють, як правильно оформити 
великоднє яйце в різних стилях. 

Можна опанувати також пре-
мудрості лемківської писанки.
Щоправда, вже у світлиці Това-
риства «Лемківщина». Щонеділі
тут протягом квітня навчають ді-
тей та дорослих за допомогою
традиційної техніки воскової
крапельки писати писанки, що
притаманні цій найзахіднішій
групі українців. Понад 70 років
тому їх разом зі співвітчизника-
ми з Надсяння, Підляшшя та
Холмщини тоталітаризм насиль-

но позбавив споконвічних зе-
мель. Але вони зберегли власну
народну культуру, пісенну твор-
чість. Тож під час роботи секції
«Бабцін куферок», попри по-
сильну увагу до писанкарства,
заодно ознайомлюють з лемків-
ським костюмом, давніми реча-
ми, історією краю своїх дідусів і
бабусь. 

Уже чимало років поспіль тер-
нопільська громадська організа-
ція «Молода «Просвіта» зоргані-
зовує школу писанкарства «На-
малюй писаночку». Завдяки їй і
діти, і дорослі отримують можли-
вість навчитися власноруч роз-
мальовувати великодні яйця.

Цього року учасники проекту ви-
рішили донести українські тра-
диції писанкарства до дітей та
молоді Луганщини. Впродовж
майже одного тижня запланува-
ли зорганізувати щонайменше
п’ятнадцять майстер-класів у
місті Лисичанськ. Кажуть, поста-
вили собі за мету такі заходи
провести й, зокрема, для вчите-
лів малювання, аби вони в по-
дальшому самі могли навчати
мистецтва писанки хлопчиків і
дівчаток. Таку ініціативу моло-
дих просвітян серед інших уста-
нов та організацій підтримав і
відділ сім’ї та молоді облдерж -
адміністрації.  

Наступна зупинка — спільні мистецькі акції
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗЕЛЕНИЙ СЕМАФОР. Учора
Всеукраїнська культурологічна
ініціатива «Потяг Єднання Ук-
раїни «Труханівська Січ» пра-
цювала у Слов’янську на Донеч-
чині. Під час цієї акції впродовж
десяти днів потяг із восьми ва-
гонів побуває також у Крама-
торську, Костянтинівці, Дружків-
ці, Бахмуті, Лимані. У зустрічах
з місцевими жителями беруть
участь гурти та окремі виконав-
ці, зокрема барди з Дніпропет-
ровська, Києва, Умані, а також
фольклорний колектив Зброй-
них сил України. Окрім концер-
тів, «Потяг Єднання України»
запропонує донеччанам ще й ін-
ші різноманітні мистецькі акції,
лекції з історії України, тренінги
та майстер-класи, покази кіно-
фільмів, обміни культурними на-
дбаннями.  

Нетерпляче чекатиме гостей
у своїх населених пунктах і міс-
цева малеча, для якої передба-
чена окрема програма, а діти з
київських шкіл передадуть свої
подарунки одноліткам прифрон-
тового краю. Всього понад 80

шкіл на визволеній від проросій-
ських незаконних збройних
формувань території краю вже
висловили готовність надати
свої аудиторії для проведення
заходів, які мають  стати черго-
вим підтвердженням того, що

Україна — єдина, міцна і друж-
ня держава. «Потяг Єднання
України» вперше подорожує
Донеччиною, а вже є намір у
майбутньому запланувати його
постійний маршрут, оскільки
проведення заходів культуроло-

гічної ініціативи сприяє кращо-
му порозумінню між українцями
Донбасу та інших областей,
розвінчуванню міфів агресивної
російської пропаганди, зміцнен-
ню культурного простору на-
шої держави.  

Дорогою активісти збирали просвітницькі подарунки для жителів Донеччини

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. На чотирьох сотках приса-
дибної ділянки в миколаївському передмісті
Інна Токарева не висаджує огірків, томатів,
картоплі. Вже років десять дівчина вирощує
тюльпани. Починала з кількох сортів. Нині
особиста колекція цих квітів у Інни становить
150 різних видів.

Господиня тюльпанової казки не приховує
красу за парканом. Махрові тюльпани, мах-
рові-бахромчаті, лілеєцвітні (їх особливо по-
любляли турецькі султани за гострі кінчики і
жіночність обрисів), «папуги» з неправильни-
ми формами пелюсток, маленькі «тріумфи»,
сімейство ботанічних. Причому окремі види
не ростуть навіть у столичному Ботанічному
саду. Яким чином Інні допомагає інтуїція, не-
відомо. Але темно-бузкові тюльпани висад-
жено так, що їх підсвічують сусідні жовті й
червоні. Високі і пафосні лілеєподібні з гос-
трими пелюстками милують око на тлі низь-
корослих різновидів, що стелються поряд.
Червоні з білими, жовті з рожевими, бузкові з
помаранчевими — чудовий мікс утворила на
своїй квітковій кухні Інна Токарева. 

До речі, «кухня» — це ще одне покликання
нашої героїні. Інна — одна з організаторів Ми-
колаївської Кулінарної сотні. Дівчата роблять
заготовки для наших бійців на передовій. На-
бори сухих борщів, ласощі, солодощі, — то
справа рук Кулінарної сотні Миколаєва та Ін-
ни Токаревої особисто.

А щодо тюльпанів та охочих їх вирощувати,
то фахівець радить купувати цибулини у пе-
ревірених представників через інтернет, а не
у бабусь на ринку. «Краще купувати ті, що на-
зиваються «прості ранні», «прості пізні», —
каже квіткарка. 

— Нехай не бентежить людей назва «про-
сті». Це лише означає, що вони мають кла-
сичний бутон, класичну форму листка — во-
ни високі, найчастіше йдуть на зрізання. Але
ці квіти дуже різноманітні і за кольорами, і за
відтінками. А потім можна братися й за інші
сорти. Наприклад, тюльпани класу «тріумф»
— вони невисокі, але з різним забарвленням
і облямівкою. Є ще прекрасний клас — «бо-
танічні тюльпани». Не завжди на них зверта-
ють увагу. Вони хороші тим, що розцвітають
раніше за всіх — це своєрідні тюльпанні пер-
воцвіти. І форма у них завжди цікава, на
тюльпани не схожа».

Тюльпановий рай прописався в Миколаєві

Інна (праворуч) активно запрошує
всіх миколаївців відвідати її
«Тюльпанову веселку»


