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На малюнку — танк. 
А що в серці?

ЦИТАТА ДНЯ

ЕМІНЕ ДЖЕППАР:

Чорнобильське 
законодавство 
потребує змін 

СОЦПОЛІТИКА. Уряд шукає шляхи й можливості для поси-
лення соціального захисту постраждалих унаслідок аварії на 
ЧАЕС. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запевняє, що жодно-
го обмеження пільг чорнобильцям не буде. Домовлено про ство-
рення спільної робочої групи, до якої увійдуть представники Мін-
соцполітики, Мінфіну, чорнобильських громадських організацій, 
народних депутатів, задля ревізії та оновлення відповідного за-
конодавства. Вона покликана контролювати, щоб грошову фі-
нансову і пільгову допомогу держави не розпорошували, а на-
давали справжнім ліквідаторам, які стали інвалідами внаслідок 
чорнобильської катастрофи. «Таким чином ми зможемо поси-
лити адресність державної допомоги і підвищити соціальний за-
хист цих людей», — цитує слова урядовця його прес-служба.

Павло Розенко наголосив, що будь-яка верифікація соціаль-
них виплат постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС має відбу-
ватися дуже виважено. Уряд узгоджуватиме дії з чорнобиль-
ськими громадськими організаціями, щоб не допустити пору-
шення прав тих, хто справді постраждав через аварію на ЧАЄС.

ЦИФРА ДНЯ

70 млн грн 
передбачено цьогоріч 

для відновлення 22 об’єктів 
Військово‑Морських сил України 

«Робота 
міжнародних журналістів 

в Україні та на її окупованих 
територіях — запорука 
доступу до об’єктивної 

інформації і захист від 
пропаганди агресора».

НА ЧАСІ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів»

Цьогорічний «Книжковий 
Арсенал» зосередився 
на модернізації культури, 
самоосвіті й популяризації 
читання

Перший заступник міністра інформаційної політики 
про об’єктивне висвітлення подій на українських теренах   
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ГАРЯЧА ТЕМА. Психологи, які працюють з людьми із зони АТО, 
розповіли, чого найбільше бояться ті, хто пережив воєнне 
лихоліття

Чи здатні ми контролювати «мирний» атом
БЕЗПЕКА. Будівництво нових енергоблоків АЕС не має входити у плани розвитку галузі

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Білоруська АЕС нещодав-
но переманила добрий де-

сяток українських атомників. 
До того ж не рядових інжене-
рів, а супереліту — оператив-

ний персонал блочного щи-
та управління, тобто фахів-
ців, які безпосередньо керу-
ють енергоблоком, зокрема й 
реактором. Головний інженер 
білоруської АЕС розповів про 
це нашій журналістській гру-
пі з особливою гордістю. Та ще 

й акцентував, що переманили 
дві повністю сформовані зміни 
«пультовиків» із Запорізької 
АЕС. Адже важливо, щоб змі-
на працювала як команда кос-
мічної станції — злагоджено, 
щоб їм разом було психологіч-
но комфортно.

Зважаючи на те, що аварія на 
Чорнобильській атомній стала-
ся саме через людський чин-
ник, білорусів можна привіта-
ти з таким придбанням. А нас?

Коли я попросив атомників, 
які брали участь у недавньому 
«круглому столі» з питань по-

інформованості громадськості 
щодо ядерної й радіаційної без-
пеки, прокоментувати відплив 
кадрів до Білорусі, спочатку 
вон и мені не повірили. Потім ки-
нулися дружно запевня-
ти, що на безпеку наших 
реакторів це не вплине. 
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Дарницький�районний�суд�м.�Києва�викликає�як�відповідача Маковську
Оксану�Вікторівну,�останнє�місце�реєстрації�якої:�м.�Київ,�вул.�Драгоманова,
12,�кв.�168,�в�судове�засідання,�яке�відбудеться�08.06.2016�року�о�10�год.
00�хв.�за�адресою:�м.�Київ,�вул.�Кошиця, 5-а, каб.�204,�для�участі�у�судовому
розгляді�цивільної�справи�за�позовом�ПАТ�«Укрсоцбанк»�до�Маковської�Ок-
сани�Вікторівни�про�стягнення�заборгованості.

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

домленим�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�повідомити
суд�про�поважність�причини�неявки.

Суддя О.М. Колесник

Слов’янський�міськрайонний�суд�Донецької�області�(84100,�м.�Слов’янськ,
вул.�Добровольського,�буд.�2)�розглядає�цивільну�справу�№�2/243/1717/2016
за�позовом�Кулакова�Ігоря�Борисовича�до�Кулакової�Алли�Віталіївни�про�ви-
знання�особи�такою,�що�втратила�право�користування�житловим�приміщен-
ням.�Відповідач�у�справі�Кулакова�Алла�Віталіївна,�яка�зареєстрована�за
адресою:�м.�Горлівка,�вулиця�Болотнікова,�будинок�17,�квартира�31,�фак-
тично�мешкає�за�адресою:�м.�Горлівка,�вул.�60�років�СРСР,�будинок�53,�квар-
тира�86,�викликається�до�суду�на�10�травня�2016�року�об 11�годині 00�хвилин
для�участі�у�розгляді��справи�по�суті.

Відповідачеві�пропонується�надати�свої�заперечення�щодо�позову�та�до-
кази.�У�випадку�неприбуття�відповідач�повинен�повідомити�суд про�причини
неявки,�інакше�справа�буде�розглянута�за�її�відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Борівський�районний�суд�Харківської�області�викликає�Соловйова�Романа�Васи-
льовича�(13.11.1977�р.н.),�Соловйову�Оксану�Анатоліївну�(21.07.1978�р.н.),�Соловйову
Софію�Романівну�(27.10.2007�р.н.),�Соловйова�Іллю�Романовича�(02.06.2009�р.н.),
Соловйову�Владиславу�Романівну�(29.01.2014�р.н.),�Токар�Ніну�Іванівну�(01.01.1950
р.н.)�як відповідачів�в�судове�засідання�по�цивільній�справі�№�614/305/16-ц,�провад-
ження�№�2/614/119/16�за�позовом�Лисенко�Надії�Іванівни�до�них,�третя�особа:�Служба
у�справах�дітей�Борівської�РДА�в�Харківській області,�про�визнання�особи�втратив-
шою�право�користування�житловим�приміщенням.�Судове�засідання�призначене�на
05.05.2016�р.�о�09.00�год.�в�приміщенні�Борівського�районного�суду�Харківської�об-
ласті�(вул.�Миру,�9,�смт Борова,�Борівський�р-н,�Харківська�обл.,�63801).

Відповідно�до�ч. 9�ст.74�ЦПК�України,�з�опублікуванням�оголошення�про�виклик
відповідач�вважається�повідомленим�про�час�і місце�розгляду�справи.

У�разі�неявки�відповідача�або�неповідомлення�про�причини�неявки,�справа�буде
розглянута�за�відсутності�відповідача�на�підставі�наявних�доказів.

Суддя Н.Г. Зеленькова

Слов’янським� міськрайонним� судом� Донецької� області� (84100,� м.
Слов’янськ,�вул.�Добровольського,�2)�розглядається�цивільна�справа�за�по-
зовом� Публічного� акціонерного� товариства� комерційний� банк� «Приват
Банк»�до�Земськової�Катерини�Георгіївни�про�стягнення�заборгованості.

Відповідачка по�справі�Земськова�Катерина�Георгіївна�(останнє�відоме
місце�проживання:�84646,�Донецька�область,�м.�Горлівка,�проспект�Пере-
моги,�будинок�100,�квартира�19)�викликається�на�11�травня�2016�року�о 08
годині 30�хвилин до�судді�Кривошеєва�Д.А.�для�участі�у�розгляді�справи�по
суті.

Відповідачці пропонується�надати�свої�заперечення�щодо�позову�та�до-
кази.�У�випадку�неприбуття�відповідачка�повинна повідомити�суд�про�при-
чини�неявки,�інакше�справа буде�розглянута�у�її�відсутність.

Суддя Д.А. Кривошеєв

Верхньорогачицький�районний�суд�Херсонської�області�викликає�в�су-
дове�засідання�Горєльнікова�Едуарда�Анатолійовича�як�відповідача�по�справі
№�651/19/16-ц�за�позовом�ПАТ�КБ�«ПриватБанк»�до�Горєльнікова�Едуарда�Ана-
толійовича�про�стягнення�заборгованості�на�11.05.2016�року�о�10.00�годині.

Судове�засідання�відбудеться�в�приміщенні�Верхньорогачицького�районного
суду�Херсонської�області�за�адресою:�вулиця�Леніна, 60,�смт Верхній�Рогачик
Верхньорогачицького�району Херсонської�області,�суддя�Загрунний�В.Г.

Одночасно�повідомляємо,�що�з�опублікуванням�оголошення�про�виклик�від-
повідач�вважається�повідомленим�про�час�та�місце�розгляду�справи,�тому�у
випадку�відсутності�відомостей�про�причину�неявки�Горєльнікова�Едуарда�Ана-
толійовича,�повідомленого�належним�чином,�або�причину�неявки�буде�визнано
судом�неповажною�–�суд�вирішить�справу�на�підставі�наявних�у�ній�даних�чи
доказів�(у�заочному�порядку).

Суддя В.Г. Загрунний

Великоновосілківський�районний�суд�Донецької�області�(Донецька�об-
ласть,�Великоновосілківський�район,�смт�Велика�Новосілка,�вул.�Фонтанна,
21)�у�зв’язку�з�розглядом�цивільних�справ

за�позовом�Семенченко�Наталії�Павлівни�до�Семенченка�Ярослава�Олек-
сандровича�про�розірвання�шлюбу�повідомляє,�що�судове�засідання�при-
значено� на� 04.05.2016� р.� на� 09.00� годину. Суд� викликає� як відповідача
Семенченка�Ярослава�Олександровича;�

за�позовом�ПАТ�«Комерційний�Банк�«Український�фінансовий�світ»�до
Капустіна�Василя�Івановича�про�стягнення�заборгованості�за�кредитним�до-
говором�повідомляє,�що�судове�засідання�призначено�на�05.05.2016�р.�на
09�годин�30�хвилин.�Суд�викликає�як відповідача�Капустіна�Василя�Івановича.�

Явка відповідачів�до�суду�є�обов’язковою.�В�разі�неявки�відповідачів в
судове�засідання�справи�будуть розглянуті за�їх відсутності.

Суддя О.М. Якішина

Апеляційний�суд�Київської�області�(м. Київ,�вул.�Володимирська,�15)

викликає�в�судове�засідання�ТОВ�«Геофарм�Інвест»�та�Мироненка�Во-

лодимира�Анатолійовича�на 09:45�18.05.2016�року для�участі�у�розгляді

цивільної�справи�за�апеляційною�скаргою�Мироненка�Володимира�Ана-

толійовича�на�ухвалу�Васильківського�міськрайонного�суду�Київської

області�від�15�січня�2016 року.

Суддя О. М. Данілов

Коропський�районний�суд�Чернігівської�області�(вул.�Кибальчича,�12,�смт
Короп Чернігівської�області,�16200)�викликає�в�судове�засідання�о 14.00�го-
дині 17�травня�2016�року�Глушко�Наталію�Вячеславівну,�останнє�відоме
місце�проживання�в�с. Накот�Коропського�району�Чернігівської�області,�як
відповідача�по�цивільній�справі�за�позовом�Публічного�акціонерного�това-
риства�комерційний�банк�«ПРИВАТБАНК» до�Глушко�Наталії�Вячеславівни
про�стягнення�заборгованості�за�кредитним�договором.

Явка�до�суду�є�обов’язковою.�В�разі�неявки�відповідача,�суд�відповідно
до�вимог�ст.�169�ЦПК�України,�справу�розглядатиме�за�наявними�матеріа-
лами�в�заочному�порядку�на�підставі�наявних�у�справі�доказів.

Суддя О.П. Грушко

Славутицький�міський�суд�Київської�області�викликає�у�судове�засі-

дання�Петрова�Владислава�Вікторовича,�12.06.1965�року�народження,

як�відповідача�у�цивільній�справі�№�377/251/16-ц�за�позовом�Петрової

Ірини�Миколаївни�до�Петрова�Владислава�Вікторовича�про�розірвання

шлюбу.�Судове�засідання�відбудеться�19�травня�2016�року�о�10�годині

в�залі�суду�№1�за�адресою:�Київська�область,�м.�Славутич,�Невський

кв-л,�буд.�3-А, суддя Орел А.С.
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�ПОСТАНОВА�
ВЕРХОВНОЇ�РАДИ�УКРАЇНИ

Про призначення позачергових виборів
Азовського сільського голови 

(Азовська сільська рада Розівського району
Запорізької області)

У�зв’язку�з�достроковим�припиненням�повноважень�Азовського�сільського
голови�Бабенка�В.Я.�(Азовська�сільська�рада�Розівського�району�Запорізької
області)�та�відповідно�до�пункту�30�частини�першої�статті�85�Конституції�України,
частини�третьої�статті�14,�частин�першої�та�п’ятої�статті�15,�статей�68,�69�Закону
України�«Про�місцеві�вибори»�Верховна�Рада�України�ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Призначити�позачергові�вибори�Азовського�сільського�голови�(Азовська
сільська�рада�Розівського�району�Запорізької�області)�на�неділю�26�червня�2016
року.

2.�Центральній�виборчій�комісії�з�урахуванням�пропозицій�відповідної�тери-
торіальної�виборчої�комісії�визначити�в�установленому�порядку�обсяг�бюджет-
них�видатків,�необхідних�для�проведення�позачергових�виборів�Азовського
сільського�голови.

3.�Кабінету�Міністрів�України�в�межах�повноважень�вжити�невідкладних�за-
ходів�щодо�забезпечення�фінансування�позачергових�виборів�Азовського�сіль-
ського�голови�за�рахунок�коштів�цільової�субвенції� з�Державного�бюджету
України.

4.�Ця�Постанова�набирає�чинності�з�дня�її�опублікування.
Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ

м.�Київ�
20�квітня�2016�року�
№�1332-VIII

�ПОСТАНОВА�
ВЕРХОВНОЇ�РАДИ�УКРАЇНИ

Про призначення позачергових виборів 
Гюнівського сільського голови 

(Гюнівська сільська рада Приморського
району Запорізької області)

У�зв’язку�з�достроковим�припиненням�повноважень�Гюнівського�сільського
голови�Завгороднього�Є.М.�(Гюнівська�сільська�рада�Приморського�району
Запорізької�області)�та�відповідно�до�пункту�30�частини�першої�статті�85�Кон-
ституції�України,�частини�третьої�статті�14,�частин�першої�та�п’ятої�статті�15,
статей�68,�69�Закону�України�«Про�місцеві�вибори»�Верховна�Рада�України�
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Призначити�позачергові�вибори�Гюнівського�сільського�голови�(Гюнівська
сільська�рада�Приморського�району�Запорізької�області)�на�неділю�26�червня
2016�року.

2.�Центральній�виборчій�комісії�з�урахуванням�пропозицій�відповідної�тери-
торіальної�виборчої�комісії�визначити�в�установленому�порядку�обсяг�бюджет-
них�видатків,�необхідних�для�проведення�позачергових�виборів�Гюнівського
сільського�голови.

3.�Кабінету�Міністрів�України�в�межах�повноважень�вжити�невідкладних�за-
ходів�щодо�забезпечення�фінансування�позачергових�виборів�Гюнівського�сіль-
ського�голови�за�рахунок�коштів�цільової�субвенції� з�Державного�бюджету
України.

4.�Ця�Постанова�набирає�чинності�з�дня�її�опублікування.
Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ

м.�Київ�
20�квітня�2016�року�
№�1333-VIII

�ПОСТАНОВА�
ВЕРХОВНОЇ�РАДИ�УКРАЇНИ

Про призначення позачергових виборів 
Новоспаського сільського голови 

(Новоспаська сільська рада Приазовського
району Запорізької області)

У�зв’язку�з�достроковим�припиненням�повноважень�Новоспаського�сіль-
ського� голови� Мельникова� І.О.� (Новоспаська� сільська� рада� Приазовського

району�Запорізької�області)�та�відповідно�до�пункту�30�частини�першої�статті
85�Конституції�України,�частини�третьої�статті�14,�частин�першої�та�п’ятої�статті
15,�статей�68,�69�Закону�України�«Про�місцеві�вибори»�Верховна�Рада�України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Призначити�позачергові�вибори�Новоспаського�сільського�голови�(Ново�-
спаська�сільська�рада�Приазовського�району�Запорізької�області)�на�неділю�26
червня�2016�року.

2.�Центральній�виборчій�комісії�з�урахуванням�пропозицій�відповідної�тери-
торіальної�виборчої�комісії�визначити�в�установленому�порядку�обсяг�бюджет-
них�видатків,�необхідних�для�проведення�позачергових�виборів�Новоспаського
сільського�голови.

3.�Кабінету�Міністрів�України�в�межах�повноважень�вжити�невідкладних�за-
ходів�щодо�забезпечення�фінансування�позачергових�виборів�Новоспаського
сільського�голови�за�рахунок�коштів�цільової�субвенції�з�Державного�бюджету
України.

4.�Ця�Постанова�набирає�чинності�з�дня�її�опублікування.
Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ

м.�Київ�
20�квітня�2016�року�
№�1334-VIII

�ПОСТАНОВА�
ВЕРХОВНОЇ�РАДИ�УКРАЇНИ

Про призначення позачергових виборів
Олександрівського сільського голови 

(Олександрівська сільська рада 
Приазовського району Запорізької області)

У�зв’язку�з�достроковим�припиненням�повноважень�Олександрівського�сіль-
ського�голови�Бордюга�В.Я.� (Олександрівська�сільська�рада�Приазовського
району�Запорізької�області)�та�відповідно�до�пункту�30�частини�першої�статті
85�Конституції�України,�частини�третьої�статті�14,�частин�першої�та�п’ятої�статті
15,�статей�68,�69�Закону�України�«Про�місцеві�вибори»�Верховна�Рада�України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.� Призначити� позачергові� вибори� Олександрівського� сільського� голови
(Олександрівська�сільська�рада�Приазовського�району�Запорізької�області)�на
неділю�26�червня�2016�року.

2.�Центральній�виборчій�комісії�з�урахуванням�пропозицій�відповідної�тери-
торіальної�виборчої�комісії�визначити�в�установленому�порядку�обсяг�бюджет-
них� видатків,� необхідних� для� проведення� позачергових� виборів
Олександрівського�сільського�голови.

3.�Кабінету�Міністрів�України�в�межах�повноважень�вжити�невідкладних�за-
ходів�щодо�забезпечення�фінансування�позачергових�виборів�Олександрів-
ського�сільського�голови�за�рахунок�коштів�цільової�субвенції�з�Державного
бюджету�України.

4.�Ця�Постанова�набирає�чинності�з�дня�її�опублікування.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м.�Київ�
20�квітня�2016�року�
№�1335-VIII

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від�30�березня�2016�р.�№�244
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 14 серпня

2013 р. № 703 та від 5 квітня 2014 р. № 85
Кабінет�Міністрів�України�ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести�до�постанов�Кабінету�Міністрів�України�від�14�серпня�2013�р.�№�703

«Про�віднесення�деяких�посад�працівників�органів�державної�влади,�інших�дер-
жавних�органів,�установ�до�відповідних�категорій�посад�державних�службовців
та�визнання�такими,�що�втратили�чинність,�деяких�актів�Кабінету�Міністрів�Ук-
раїни»�(Офіційний�вісник�України,�2013�p., №�76,�ст.�2823)�та�від�5�квітня�2014
р.�№�85�«Деякі�питання�затвердження�граничної�чисельності�працівників�апарату
та�територіальних�органів�центральних�органів�виконавчої�влади,�інших�дер-
жавних�органів»�(Офіційний�вісник�України,�2014�p., №�29,�ст.�814;�2015�p.,
№�86,�ст.�2882)�зміни,�що�додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою�Кабінету�Міністрів�України

від�30�березня�2016�р.�№�244

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2013 р. № 703 та від 5 квітня 2014 р. № 85
1.�Доповнити�постанову�Кабінету�Міністрів�України�від�14�серпня�2013�р.�

№�703�додатком�241 такого�змісту:
«Додаток�241

до�постанови�Кабінету�Міністрів�України
від�14�серпня�2013�р.�№�703

ПЕРЕЛІК
посад працівників Національного агентства з питань запобігання 
корупції, віднесених до відповідних категорій посад державних

службовців

2.�Доповнити�додаток�1�до�постанови�Кабінету�Міністрів�України�від�5�квітня
2014�р.�№�85�такою�позицією:

«Національне�агентство�з�питань�запобігання�корупції� 311 311».

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ�УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від�30�березня�2016�р.�№�241-р
Київ

Про затвердження складу Української 
частини Українсько-Польської Ради 

обміну молоддю
Затвердити�склад�Української�частини�Українсько-Польської�Ради�обміну�мо-

лоддю�відповідно�до�Договору�між�Кабінетом�Міністрів�України�та�Урядом�Рес-
публіки� Польща� про� Українсько-Польську� Раду� обміну� молоддю� згідно� з
додатком.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до�розпорядження�Кабінету�Міністрів�України

від�30�березня�2016�р.�№�241-р

СКЛАД
Української частини Українсько-Польської Ради обміну молоддю

ЯРЕМА�Олександр�Йосипович�—�заступник�Міністра�молоді�та�спорту,�голова
Української�частини���

БЕКРЕНЬОВА�Олена�Сергіївна��—�директор�Благодійного�фонду�Богдана�Гав-
рилишина�(за�згодою)��

МАТВІЄНКО�Анатолій�Сергійович��—�народний�депутат�України�(за�згодою)
СЕМЕРАК�Остап�Михайлович�—�народний�депутат�України�(за�згодою)��

 
Найменування посади Категорія 
Член Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

перша 

Керівник апарату Національного агентства з 
питань запобігання корупції та його заступники; 
керівник групи радників членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції; радник 
члена Національного агентства з питань 
запобігання корупції; директор департаменту; 
заступник директора департаменту; заступник 
директора департаменту — начальник відділу; 
начальник управління; начальник управління — 
головний бухгалтер; заступник начальника 
управління; заступник начальника управління — 
начальник відділу; начальник відділу; начальник 
відділу у складі департаменту, управління 

друга 

Заступник начальника відділу; заступник 
начальника відділу у складі департаменту, 
управління; завідуючий сектором; завідуючий 
сектором у складі департаменту; головний 
спеціаліст; головний інспектор; помічник члена 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції 

третя 

Провідний спеціаліст четверта». 
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оголошення
Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про

стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
05.05.2016 року
15:15 Баннiкова Людмила Андрiївна (цивільна справа 426/6578/15-ц)
15:30 Крайнер Сергiй Олександрович (цивільна справа 426/6401/15-ц)
06.05.2016 року
15:00 Сумiн Сергiй Васильович (цивільна справа 426/4537/15-ц)
10.05.2016 року
14:15 Карпова Анастасія Юріївна (цивільна справа 426/6998/15-ц)
14:45 Закіров Віталій Нурулайович (цивільна справа 426/6977/15-ц)
15:00 Тимченко Іван Ілліч (цивільна справа 426/6920/15-ц)
14:30 Трегубенко Володимир Вікторович (цивільна справа 426/6621/15-ц)
13.05.2016 року
14:45 Кільдюшкін Валерій Олексійович (цивільна справа 426/6629/15-ц)
15:00 Баєв Олександр Вікторович (цивільна справа 426/7062/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України. 
Суддя Пчолкін С.А.

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

16.05.2016 року
09:00 Пріщепа Катерина Євгенівна (цивільна справа 433/487/16-ц)
09:00 Дубровіна Ольга Іванівна (цивільна справа 433/455/16-ц)
09:00 Анапольський Борис Павлович (цивільна справа 433/458/16-ц)
09:00 Сидоренко Геннадій Вікторович (цивільна справа 433/489/16-ц)
09:00 Крупко Анастасія Павлівна (цивільна справа 433/493/16-ц)
09:00 Власова Олена Сергіївна (цивільна справа 433/490/16-ц)
09:00 Ніколаєвська Марина Олександрівна (цивільна справа 433/496/16-ц)
09:00 Гуковська Тетяна Геннадіївна (цивільна справа 433/497/16-ц)
09:00 Пантелеєв Олександр Вікторович (цивільна справа 433/465/16-ц)
09:00 Ігнатов Володимир Андрійович (цивільна справа 433/462/16-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України. 
Суддя  Суський О.І.

Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

30.05.2016 року
11:00 Ходорович Ольга Василівна (цивільна справа 426/6315/15-ц)
12:30 Тіщенко Євген Анатолійович (цивільна справа 426/6404/15-ц)
12:00 Махоріна Тетяна Леонідівна (цивільна справа 426/1122/15-ц)
11:30 Бєлановіч Олег Анатолійович (цивільна справа 426/5398/15-ц)
09:00 Демська Катерина Володимирівна (цивільна справа 426/7108/15-ц)
09:30 Рябінін Павло Валерійович (цивільна справа 426/6974/15-ц)
10:00 Савчина Світлана Олексіївна (цивільна справа 426/6606/15-ц)
10:30 Юдін Олександр Олександрович (цивільна справа 426/6665/15-ц)
16:30 Анісімов Руслан Олександрович (цивільна справа 426/7097/15-ц)
31.05.2016 року
17:00 Хрущов Володимир Олександрович (цивільна справа 426/7123/15-ц)
16:30 Гриньков Микола Володимирович (цивільна справа 426/7122/15-ц)
01.06.2016 року
09:00 Лєсний Андрій Юрійович (цивільна справа 426/6609/15-ц)
16:00 Зверков Володимир Ілліч (цивільна справа 426/6639/15-ц)
16:30 Донченко Андрій Валентинович (цивільна справа 426/6807/15-ц)
17:00 Алєксанов Едуард Геннадійович (цивільна справа 426/6818/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України. Суддя Гашинська О.А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

— Гончарова Сергія Борисовича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Гончаров Сергій Борисович, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Паризької Ко-
муни, буд. 11, кв. 7, викликається на 11 травня 2016 року на 08 го-
дину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

— Єфименко Ганни Вікторівни про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Єфименко Ганна Вікторівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Леніна, буд. 6, гурт.,
викликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 15 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

— Рубановської Світлани Вікторівни про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі Рубановська Світлана Вікторівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Юн.
Комунарів, буд. 75, кв. 39, викликається на 11 травня 2016 року на
08 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Самайчук Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Самайчук Сергій Вікторович, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Толстого, буд. 76, ви-
кликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 20 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

— Передненко Віри Микитівни про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Передненко Віра Микитівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Маяки, вул. Гага-
ріна, буд. 17, викликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 45
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справи буде розглянуто у їхню відсут-
ність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Віцетенка
Анатолія Леонідовича, 1986 року народження, який значиться зареєс-
трованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район, с. Ми-
колаївка, вул. Зелена, буд. 40, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 618/199/16-ц (провадження № 2/618/81/16) за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Віцетенка Анатолія Леонідовича про
стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о 09-15
год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічан-
ського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із по-
становленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Мехтієва
Мусу Мірзайовича, 1985 року народження, який значиться зареєстро-
ваним за адресою: Харківська область, Дворічанський район, с. До-
бролюбівка, вул. Молодіжна, буд. 39, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 618/200/16-ц (провадження № 2/618/82/16) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мехтієва Муси Мірзайовича про
стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о 09-00
год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічан-
ського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із по-
становленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Майбо-
роду Дмитра Сергійовича, 1978 року народження, який значиться за-
реєстрованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район,
с-ще Тополі, вул. Ювілейна, буд. 2, кв.4, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 618/196/16-ц (провадження № 2/618/78/16)
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Майбороди Дмитра Сергійовича
про стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о 09-
30 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічан-
ського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без по-
важних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із
постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Лещенка
Руслана Володимировича, 1985 року народження, який значиться за-
реєстрованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район,
с. Кам’янка, вул. Підгірна, буд. 22, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 618/198/16-ц (провадження № 2/618/80/16) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лещенка Руслана Володимировича
про стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о
09-45 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дво-
річанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дво-
річна, вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із по-
становленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Втрачений судновий білет на човен ПВХ Adamant А 370 G 
№ G 370070204084, судновий № човна КРЕ-2373-К, регістровий 
№ 3-961183, власник Піскун Геннадій Олександрович, 

вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден
та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на
судно Rinker назва «Агресивний», що належить Федотову Валерію Юрі-
йовичу, вважати недійсними.

Втрачений диплом магістра без відзнаки серії НК № 37595229,
виготовлений у січні 2010 року; зареєстрований на ім’я Гнилорибов
Михайло Андрійович, 

вважати недійсним.

ВідоМоСті
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за 2015 рік Голови державіаслужби 
Більчука олександра Васильовича та його сім’ї

1. Загальна сума сукупного доходу Більчука О.В. у 2015 році склала 
158010 грн:

- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відпо-
відно до умов трудового договору Більчука О.В. — 153514 грн.;

- дивіденди, проценти Більчука О.В. 4496 грн.
2. Загальна сума сукупного доходу членів його сім’ї за 2015 рік склала 

34688 грн:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відпо-

відно до умов трудового договору членам його сім’ї — 33453 грн;
- дивіденди, проценти членів його сім’ї 1235 грн.
3. Сума коштів Більчука О.В. на рахунках у банках та інших фінансових устано-

вах 149896.
4. Сума коштів членів його сім’ї на рахунках у банках та інших фінансових ус-

тановах 150002.
5. Більчук О.В. володіє квартирою площею 29,3 кв. м., гаражем площею 

38,5 кв. м.
6. У власності членів сім’ї: квартира площею 92,1 кв. м., автомобіль Honda JAZZ

(об’єм циліндрів двигуна 1339, потужність 74, рік випуску 2010), автомобіль 
Vw Tiguan (об’єм циліндрів двигуна 1984, потужність 125, рік випуску 2011).

Київський районний суд м. Одеси викликає у цивільній справі за по-

зовом Александрової Наталії Анатоліївни до Сіпача Юрія Михайловича

про розірвання шлюбу, № 520/3862/16-ц відповідача Сіпач Юрія Ми-

хайловича.

Судове засідання відбудеться 24 травня 2016 р. об 11 годині 00 хви-

лин у судді П. А. Прохорова в приміщенні Київського районного суду

м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244.

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мамедгусейнова Зебіуллаха
Зейдуллаховича про стягнення заборгованості відбудеться 20.05.2016 року
о 09.30 год. в приміщенні Гайсинського районного суду за адресою: м. Гай-
син, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача Мамедгусейнова Зебі-
уллаха Зейдуллаховича, останнє місце проживання якого було за адресою:
м. Гайсин, вул. Чкалова, б. 6, Вінницької області, без поважних причин,
справу може бути розглянуто без нього з постановленням заочного рішення.

Голова суду В.М. Ковчежнюк

Сахновщинський районний суд Харківської області викликає Сафарян
Сейрана Меджнуновича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 23 травня 2016 року об 11 год. 00
хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи, у випадку неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.С. Зимовський

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола Пристань Ширін-
ська О.Х. повідомляє про слухання цивільної справи 11.05.2016 року
о 09.30 за позовом ПАТ «Приватбанк» до Колтко Ольги Гаврилівни про
стягнення заборгованості та викликає до суду відповідача:

Колтко Ольгу Гаврилівну, місце реєстрації: Херсонська область, Го-
лопристанський район, с. Суворівка. У разі неявки у судове засідання
відповідача справа буде розглядатися за її відсутності.

Суддя О.Х. Ширінська

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості відповідача
Уяздовського Володимира Олеговича, остання відома адреса місця
проживання: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Незалежності
України, 33, кв. 111, в судове засідання, яке призначене на 07 червня
2016 року о 10  год. 00 хв., у  справі за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Уяздовської Наталії Анатоліївни, Уяз-
довського Володимира Олеговича про стягнення боргу. Адреса суду:
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що

07.04.2016 року розглянуто цивільну справу №409/544/16-ц за позовом

Нікуліної Валентини Василівни до Управління комунальним майном

Луганської міської ради про визнання права власності в порядку спад-

кування та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги було задо-

волено.

Суддя О. Ю. Максименко

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34)
викликає відповідачів за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту
на 11.05.2016 р.:

15-30 Дружиніна Андрія Сергійовича, Авдейкіна Костянтина Миколайовича
(справа № 426/5136/15-ц);

16-00 Голованову Євгенію Анатоліївну, Переверзєву Марію Олександрівну,
Лукашову Лілію Анатоліївну (справа № 426/5126/15-ц);

16-30 Лєонова Миколу Анатолійовича (справа № 426/5138/15-ц).
У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК Ук-

раїни. Суддя С. А. Пчолкін

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
відповідача Миролюб Наталію Анатоліївну (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Шумського, 5, кв.114) по цивільній справі за по-
зовом Шамшур Петра Григоровича до Миролюб Наталії Анатоліївни
про стягнення боргу, яке відбудеться 24 травня 2016 року о 12:00 год.
в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 47 (Суддя Марцинкевич В.А.).

У разі неявки відповідача Миролюб Наталії Анатоліївни справа буде
розглянута у її відсутність.

AT «Ощадбанк» здійснює відбір постачальників для за-
купівлі в 2016 році меблів для сидіння (стілець адміністратора, стілець
для персоналу, крісло менеджера, лава для клієнтів, диван для клієнтів
(секційний) тощо. Для участі у відборі всі зацікавлені особи можуть по-
дати комерційну пропозицію на товар. За детальною інформацією
звертайтесь за телефоном: (044) 247-29-28; (067) 508-36-53 та/або на
електронну адресу: ZhytnyakIO@oschadbank.ua. 

Термін приймання заяв — до 25 квітня 2016 р.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає
Федоренка Едуарда Володимировича, 17.01.1975 року народження, на
26.05.2016 року о 09.00 годині як відповідача по цивільній справі
№651/147/16-ц за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» до Федоренка Едуарда Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в сумі 6845 гривень 37 копійок.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за наяв-
ними в справі доказами на підставі ст. 169 ч. 4 ЦПК України (буде по-
становлено заочне рішення).

Суддя О.Г. Федоряка

Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області 06 квітня 2016 року було вине-
сенно рішення по цивільній справі № 207/4206/15-ц за позо-
вом Євсєєва Олександра Вікторовича до Державного
підприємства «Смоли», третя особа – Єрьоменко Сергій Во-
лодимирович про визнання незаконним наказу про звіль-
нення, поновлення на роботі і стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.

Судом вирішено: визнати наказ № 83/ОС від 17.08.2016
про звільнення Євсєєва О.В. незаконним, поновити Євсєєва
О.В. на посаді заступника директора з фінансів та комерції
ДП «Смоли», стягнути з ДП «Смоли» на користь Євсєєва О.В.
середній заробіток за час вимушеного прогулу у сумі 59604
грн. 50 коп. і стягнути з ДП «Смоли» на користь Євсєєва О.В.
1000 грн. моральної шкоди. Сягнути з ДП «Смоли» на ко-
ристь держави 606 грн. 05 коп. судового збору. З повним
текстом рішення можна ознайомитись, звернувшись до кан-
целярії Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
пр. Конституції, 64.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає як відповідача Копилова Володимира Миколайо-
вича у справі за позовом Павлик Людмили
Олександрівни до Семенцова Григорія Анатолійовича,
Копилова Володимира Миколайовича, Паулі Костянтина
та Дороша Павла Володимировича, третя особа: приват-
ний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального ок-
ругу Полтавської області Ганночка Олександр Вікторович
про визнання правочинів недійсними та витребування
майна.

Розгляд справи призначено на 10.00 год. 11 травня
2016 року, на 10.00 год. 13 травня 2016 року, на 10.00
год. 24 травня 2016 року, на 10.00 год. 26 травня 2016
року, на 10.00 год. 03 червня 2016 року, на 14.00 год. 07
червня 2016 року, на 10.00 год. 10 червня 2016 року у
приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської
області за адресою: місто Бровари Київської області, ву-
лиця Грушевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І.М.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Бондаренка
Олексія Олександровича до Столяревської Людмили Анатоліївни,
Шешукова Олександра Івановича, Дяченко Вікторії Анатоліївни
про визнання недійсною та скасування довідки, витребування
майна з чужого незаконного володіння, поновлення реєстрації
транспортного засобу.

Суд викликає як відповідачів по вказаній справі Столяревську
Людмилу Анатоліївну, остання відома адреса проживання: Київ-
ська область, м. Бровари, вул. Київська, 225, буд. 14, кв. 1, Ше-
шукова Олександра Івановича, остання відома адреса
проживання: Київська область, Вишгородський район, с. Рови,
вул. Дніпровська, 18 та Дяченко Вікторію Анатоліївну, остання
відома адреса проживання: Чернігівська область, с. Берестовець,
вул. Набережна, 21.

Розгляд даної справи повторно відкладено на 11 год. 20 хв.
11 травня 2016 року та відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215. Суд попереджає,
що у випадку повторної неявки дана справа буде розглянута за
відсутності відповідачів за наявними в справі матеріалами з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Н.П. Маценко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Ельхаліфа Ахмед Мохамед-Ахмед по цивільній
справі за позовом Щур Володимира Свиридовича до Ель-
халіфа Ахмед Мохамед-Ахмед, треті особи, які не заяв-
ляють самостійні вимоги щодо предмета спору: Щур
Людмила Сергіївна, Гаєвська Тетяна Володимирівна про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Ельхаліфа Ахмед Мохамед-Ахмед: просп. Глушкова, 41,
кв. 198, м. Київ.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-
а, каб. № 15 – 09 червня 2016 року о 09 год. 30 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя А.В. Новак
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК»
оголошує тендер на забезпечення у 2016-2017 pp.

фізичною охороною Центрального відділення Банку
в м. Миколаєві: вул. Радянська, 12-а (один цілодо-
бовий пост).

Умови проведення тендеру розміщені на сайті
www.marfinbank.ua

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Стезенка
Романа Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Стезенко Р.С. викликається до каб. № 6
суду на 17 травня 2016 року о 09 годині 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Леван-
дович Антоніни Володимирівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Левандович А.В. викликається до каб. № 6
суду на 17 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Берегової Наталі Миколаївни про стягнення боргу за
кредитним договором.

Відповідач по справі Берегова Наталя Миколаївна (місце
реєстрації: м. Єнакієве, вул. Комуністична, 51\62) виклика-
ється на 06.05.2016 року на 08 годину 15 хвилин до суду,
кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Радченко Л.А.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Щупак Ірину Сергіївну,
08.09.1965 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. К. Лібкнехта, 3, по
справі за позовом Стародубцева Сергія Володими-
ровича до Щупак Ірини Сергіївни про розірвання
шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 04
травня 2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса,
45. В разі неявки в судове засідання суд розгляда-
тиме справу за відсутності відповідача за наявними
у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Копань Наталії Вікторівни до Без-
печного Вячеслава Анатолійовича про стягнення аліментів
на дитину. Відповідач у справі Безпечний Вячеслав Анато-
лійович, 1981 року народження, зареєстрований по вул.
Стаханова, 1-172 у м. Стаханов Луганської області, викли-
кається на 04.05.2016 року о 09.20 год. до суду, зал судо-
вих засідань № 11/3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Марченко Л.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Лущенка Віктора Григоровича до Чумака
Григорія Васильовича (третя особа: ВДВС Краматорського
міського управління юстиції) про зняття арешту з майна.
Відповідач у справі: Чумак Григорій Васильович, 1944 року
народження, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м.
Макіївка, провул. Шахтарський, 32-44, сповіщення якого в
іншій спосіб неможливе, викликається на 04.05.2016 року о
16.30 годині до суду, зал судових засідань № 11/3, для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Марченко Л.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 05 травня 2016 року о 13.30 год. за адресою: м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, по справі за
позовом Костюкова Ярослава Миколайовича до Костюкової
Олени Вікторівни про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів, як відповідача:

Костюкову Олену Вікторівну, останнє місце проживання: 
м. Макіївка, Червоногвардійський р-н, вул. Черепанових, 113/7.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно
з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його від-
сутності.

Суддя О.О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/5696/15-к за обвинуваченням Ве-
ликанова О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за
відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку
спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Великанов Олексій Олександрович, 25.04.1994
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Авдіївка, вул. Нахімова, 23, викликається
до суду на 10.00 год. 04 травня 2016 року (корп. 
№ 2, каб. № 18) для участі у судовому засіданні.

Суддя А.І. Міросєді

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Фролової Тетяни Ярославівни про стягнення
боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Фролова Тетяна Ярославівна
(місце проживання не відоме) викликається на 06 травня
2016 року о 09 годині 15 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.А. Радченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1373/2016 за позовом Лободи Га-
лини Володимирівни до Молчанова Олексія Володими-
ровича про визнання права власності на житловий
будинок.

Відповідач Молчанов Олексій Володимирович викли-
кається на 06 травня 2016 року об 11.00 годині до суду,
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1537/2016 за позовом Губаль Ана-
толія Івановича до Єнакіївської міської ради про надання
додаткового строку для прийняття спадщини.

Відповідач у справі Єнакіївська міськрада виклика-
ється на 04.05.2016 року на 10-30 годину до суду, каб.
№213, для участі у розгляді 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1601/2016 за позовом ПАТ
«Центр енерго» Вуглегірська ТЕС до Кучер Сергія Івано-
вича про стягнення суми заборгованості.

Відповідач у справі Кучер Сергій Іванович виклика-
ється на 05.05.2016 року на 09-15 годину до суду, каб.
№ 213, для участі у розгляді 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1538/2016 за позовом Жиліна Романа
Володимировича до Володарец Тетяни Григорівни, Москов-
цевої Людмили Пилипівни про визнання договору купівлі-
продажу дійсним та визнання права власності.

Відповідач у справі Володарец Тетяна Григорівна, останнє
місце реєстрації — Донецька область, м. Донецьк, вул. По-
літбійців, 6/18, викликається на 04.05.2016 року на 09-30 го-
дину до суду, каб. №213, 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 Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Хуриленко Поліни Валеріївни до Хуриленка Ігоря
Миколайовича про стягнення аліментів на утримання ди-
тини.

Відповідач у справі Хуриленко Ігор Миколайович, останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 87100, Донецька
область, смт Тельманове, вул. Первомайська, буд. 150, кв.
28, викликається на 05 травня 2016 р. на 09 год. 30 хв. до
суду (каб. №203) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Дубовик Р. Є.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за
обвинуваченням Савенка Максима Юрійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Савенко Максим Юрійович, 29.07.1976
р.н., який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Дніпродзержинська, буд. 16, кв. 66, викликається для
участі у розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться 04 травня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб.
19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк»
до Бодні Ірині Олександрівни, Бодні Галини Федорівни про стягнення
заборгованості за кредитом.

Відповідачі: Бодня Ірина Олександрівна, 28.11.1982 р.н., яка заре-
єстрована за адресою: 87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Лавицького, 15, кв. 125; Бодня Галина Федорівна, 02.08.1951 р.н., яка
зареєстрована за адресою: 87548, Донецька область, м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 147 «а», кв. 9, викликаються для участі у розгляді
справи, яка відбудеться 05 травня 2016 року о 14.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відпо-
відачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності. 

Суддя Васильченко О.Г. 

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

викликає в якості відповідача за позовом ПАТ КБ

«Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення за-

боргованості у судове засідання, яке відбудеться 11

травня 2016 року о 10-00 год., Войнову Ларису Ми-

колаївну  (цивільна справа №428/3690/16-ц);

Суддя Д.Б. Баронін

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання представника відповідача по
справі №409/334/16-ц за позовом Сухомлина Сергія Івано-
вича до Олександрівської міської ради про визнання права
власності на спадкове майно в порядку спадкування за за-
коном.

Судове засідання відбудеться 05.05.2016 року о 09:00
год. в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача — Олександрів-
ської міської ради, останнє місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Олександрівськ, Червона площа, буд.16.

У випадку неявки представника відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання представника відповідача по справі 
№ 409/539/16-ц за позовом Бузовського Миколи Олексійовича,
Бузовської Тетяни Дмитрівни, Панасенко Ольги Миколаївни, Бу-
зовського Ігоря Миколайовича до Луганської міської ради про
визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 04.05.2016 року о 09:00 год.
(резервна дата на 10.05.2016 року о 09:00 год.) в залі суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача — Луганської міської
ради, останнім місцем реєстрації є: м. Луганськ, вул. Коцюбин-
ського, буд. 14.

У випадку неявки представника відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Полєно B.C.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Зарубайко С.С. про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/762/16-ц — Зарубайко Сергій Сергійович, 12 липня
1983 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м.
Костянтинівка, вул. Білоусова, 14/17, викликається у судове
засідання на 08-30 год. 05 травня 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 04 травня 2016 року о 13-30 год. за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2,
каб.24, по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приват банк» про стягнення заборгова-
ності в якості відповідача: Гора Олександра Станіславо-
вича, останнє місце проживання: 83074, Донецька
область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Уборевича, 11.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки від-
повідача у судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Селюка Артема Володимировича в судове за-
сідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року о 09.00 го-
дині для розгляду цивільної справи № 655/185/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Селюка Артема Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Горностаївський районний суд Херсонської 
області викликає Полуекто Лілію Анатоліївну в су-
дове засідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року
о 09.00 годині дня розгляду цивільної справи 
№ 655/184/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Полуекто Лілії Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Адреса суду: Херсон-
ська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10.
Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання, справа буде розглянута за
її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Андронову Олесю Володимирівну як відпові-
дача у цивільній справі № 377/241/16-ц; П №
2/377/143/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Андронової О.В. про стягнення заборгованості за
кредитним договором у судове засідання на
10.05.2016 року о 09 годині 00 хвилин. Судове засі-
дання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 3,
суддя Теремецька Н.Ф. Одночасно пропонуємо Ан-
дроновій О.В. отримати у суді копію позовної заяви
з додатками.

Суддя Н.Ф. Теремецька

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Захарової О.В. про стягнення заборгованності.

Відповідачка Захарова Олена Вікторівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Руська, буд. 55, викликається 10 травня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області знаходиться цивільна справа за позовом Юшкевич
Павла Станіславовича до Юшкевич Леонарди Генрихівни, Риж-
кової Олександри Петрівни, третя особа: Бердянський міський
відділ управління Державної міграційної служби України в За-
порізькій області, про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідачів Юшкевич Леонарду Генрихівну,
Рижкову Олександру Петрівну в судове засідання, яке відбу-
деться 11.05.16 року о 09-00 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб.506. Суддя Ревуцький С.І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному
порядку.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Підорича Олексія Анатолійовича в судове за-
сідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року о 09.00 го-
дині для розгляду цивільної справи № 655/186/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Підорича Олексія Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Тро-
хімовіч Вікторію Володимирівну про те, що 19 травня 2016
року о 09 годині 15 хвилин Дніпровським районним судом
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39
буде розглядатись цивільна справа № 755/3390/16-ц за
позовною заявою Літвінова Андрія Олександровича до
Трохімовіч Вікторії Володимирівни про стягнення боргу
та процентів за договором позики в якості відповідача,
останнє відоме місце проживання відповідача: вул. Чер-
воноткацька, буд. 30, кв. 4, м. Київ.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у Вашу відсутність.

Суддя В. П. Катющенко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Арсланбек Бурак, останнє відоме місце
реєстрації якого: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 152-
А, кімната 7-16, в судове засідання на 30.05.2016
року о 10 год. 00 хв. на розгляд цивільної справи за
позовом Ясінової Ганни Сергіївни до Арсланбек
Бурак про визнання шлюбу фіктивним з моменту ук-
ладення, яке відбудеться в приміщенні суду: м. Київ,
вул. П. Потєхіна, 14 А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Макарівський районний суд Київської області пові-
домляє про те, що 05.05.2016 об 11.00 год. в приміщенні
суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл., вул.
Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна справа за позовом
Авраменка Юрія Миколайовича до Авраменко Олени
Леонідівни, Авраменко Миколи Юрійовича, Авраменко
Наталії Юріївни, Авраменко Тетяни Юріївни про визнання
осіб втратившими право користування житловим будин-
ком, суддя Косенко А.В.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
по вищевказаній справі буде винесено заочне рішення.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Войтенка Анатолія Михайловича про те, що 10
травня 2016 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адресою:
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, Сумської об-
ласті буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа
за позовом Сумського національного аграрного універси-
тету в особі Роменського коледжу СНАУ до Войтенка Ана-
толія Михайловича про стягнення заборгованості за
надання освітніх послуг.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Войтенко Анатолій Михайлович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7    +15 +20
Житомирська +1   +6    +14 +19
Чернігівська +3   +8    +13 +18
Сумська +5 +10    +13 +18
Закарпатська +3   +8    +14 +19
Рівненська +1   +6    +12 +17
Львівська +1   +6    +10 +15
Івано-Франківська +1   +6    +12 +17
Волинська +1   +6    +10 +15
Хмельницька +1   +6    +13 +18
Чернівецька +1   +6    +14 +19
Тернопільська +1   +6    +12 +17
Вінницька +1   +6    +15 +20

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8   +16  +21
Кіровоградська +3     +8   +16  +21
Полтавська +5   +10   +14  +19
Дніпропетровська +5   +10   +16  +21
Одеська +5   +10   +17  +22
Миколаївська +5   +10   +17  +22
Херсонська +5   +10   +14  +19
Запорізька +5   +10   +14  +19
Харківська +6   +11   +13  +18
Донецька +6   +11   +13  +18
Луганська +6   +11   +13  +18
Крим +5   +10   +14  +19
Київ +4     +6   +17  +19

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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ЯПідозрюваний Полянський Василь Володимирович, який про-
живає за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Черво-
ноармійська, буд. 46, кв. 50, відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України вам необхідно з’явитися 04.05.2016 р. до прокуратури
Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. 1100-річчя По-
лтави, 7 (телефон: 0532-56-04-78), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015170000000216 за підоз-
рою вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307
КК України.

Орган звучав 
на підтримку
українських воїнів

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. У Чернівцях тріумфально пройшли благодій-
ні концерти французького органіста і диригента Жана-Марі Леруа,
спрямовані на допомогу українським бійцям, пораненим під час
АТО. 

— Торік я записав у вашому місті та в білгород-дністровському
костелі диск органної музики різних епох, де звучить і сучасний
твір українського композитора В’ячеслава Назарова, — розпові-
дає маестро. — Виручені з його продажу кошти перераховано на
лікування, зокрема протезування, військових, що воювали на сході
України. Концертами напередодні Великодня хочу підтримати всіх
українців у прагненні миру і свободи, бо я дуже люблю вашу краї-
ну. У себе на батьківщині Жан-Марі Леруа намагається пропагу-
вати Україну, бере участь у всіх мітингах та демонстраціях на знак
солідарності з українським народом.

Головний органіст паризького собору Нотр-Дам де Назарет, він
уперше приїхав у нашу країну 2003 року в межах обміну з Київ-
ською музичною школою ім. М. Лисенка. Відтоді підтримує зв’язки
з Україною. Товаришує з Мирославом Скориком, сприяє концер-
тним обмінам музикантів України та Франції. Полюбляє виступати
у Чернівцях, де є хороші органи. 

Твори у виконанні Жана-Марі Леруа звучали в Залі органної та
камерної музики Чернівецької обласної філармонії, а також у Ма-
лій Базиліці Воздвиження Всечесного Хреста в дуеті з віолонче-
лісткою з Києва випускницею Паризької консерваторії Анною Ку-
зіною, яка грає у Симфонiчному академічному оркестрi Нацiональ-
ної фiлармонiї України.

Під час концертів маестро вбирався у вишиванку. 
— Я хочу, щоб в усій Україні панувала радість. Саме це й нама-
гаюся донести своєю музикою, — наголошує Жан-Марі Леруа.

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИ-
ЦІЯ. На виставці писанок «Ве-
ликодні барви», яку цілий тиж-
день експонували в Черка-
ському міському палаці моло-
ді, було представлено близько
40 робіт. Їх виконали юні чер-
кащани та студенти держав-
ного художньо-технічного ко-
леджу. Дерево життя — так
окреслили тематику своїх ро-
біт юні художники. 

Як розповіла художній керів-
ник міського палацу молоді Ан-
на Величко, таку виставку ор-
ганізовують уже вп’яте. Роботи
Анни Шариги, Ольги Фіялко,
Оксани й Ірини Коваленко, Со-
фії Богмій та Анастасії Труши-
ної відзначено подяками і гра-
мотами. Саме вони привезли
свої роботи на київський фес-
тиваль «Писанковий рай», а
разом з ними й учні шкіл есте-
тичного виховання та «Бага-
топрофільного молодіжного
центру». Уже тричі  черкащани
на цьому фестивалі здобували
дипломи І ступеня.

У ці передвеликодні дні в ба-
гатьох містах і селах області
тривають тематичні виставки і
майстер-класи з писанкарства.
Ось і в Уманському національ-
ному університеті садівництва
відбувся такий майстер-клас. У
ньому взяли участь студенти

найкращої академічної групи
університету, працівники науко-
вої бібліотеки та всі охочі. Долу-
чилася до таїнства розпису пи-
санок і ректор Уманського НУС
Олена Непочатенко.

Керівник студії образотвор-
чого мистецтва міського Бу-
динку дитячої та юнацької
творчості Регіна Строй розпо-

віла про писанки, яких вели-
чезне розмаїття, про інстру-
менти, якими користуються під
час розпису, та про техніку на-
несення орнаменту на яйце.
Прикрашала майстер-клас те-
матична виставка «Великдень
в Україні», яку підготували
працівники наукової бібліоте-
ки. Своєрідною окрасою пе-

редсвяткового майстер-класу
стала виставка особистої ко-
лекції великодніх прикрас, сер-
веток та писанок бібліографа
Вікторії Гейко. 

Вироби вийшли по-святко-
вому свіжі, барвисті. Адже ко-
жен вклав у писанку частинку
своєї душі, традицій україн-
ського народу.

У сяйві «Великодніх барв»
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Студенти уманського вишу передають мальованкам свій  настрій

ПІД САРКОФАГОМ. Кияни та гості столиці до 29 квітня мають
змогу побувати всередині укриття Чорнобильської АЕС, завітавши
у підземний перехід на Європейській площі, де до 30-х роковин ка-
тастрофи представлено документальну інсталяцію «Під саркофа-
гом». Це історичний та мистецький проект, що демонструє наслід-
ки використання «мирного» атома в умовах тоталітаризму. Орга-
нізатори, а це Український інститут національної пам’яті, архів
Служби безпеки України та Центр досліджень визвольного руху,
обрали поєднання творчих образів, цифр і фактів. 

Інсталяцію розташували в підземному переході, аби відвідувачі
могли відчути ефект перебування у замкненому просторі зони ура-

ження, або, якщо розуміти це ширше, у закритому від світу СРСР.
Таким чином глядача закликають поглянути на катастрофу не ли-
ше як на техногенну, а й як на прояв і наслідок радянської тоталі-
тарної системи. За словами авторів проекту, інсталяція «Під сар-
кофагом» показує паралелі між мутаціями живого організму внас-
лідок радіації та мутаціями суспільства через совковість, від яких
ми й досі потерпаємо.

Автори: Володимир В’ятрович, Ольга Сало, Ярина Ясиневич.
Над проектом працювали: Андрій Когут, Анна Олійник, Володимир
Бірчак, Василь Ліпінський, Аліна Шпак. Дизайн: Ольга Сало. Ви-
готовлення: GalNext.


