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Енергетичний 
алгоритм

ЦИТАТА ДНЯ

ЙОГАННЕС ГАН:

Зміст буде 
визначальним 

ОБМЕЖЕННЯ. Заборону всіх російських видань на терито-
рії України віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко вважає 
не зовсім правильною. Найдієвішим і найдемократичнішим ва-
ріантом видається запровадження ліцензування на російську 
книжкову продукцію. Про це йшлося під час першого засідан-
ня спеціально створеної робочої групи при Держкомтелера-
діо, яка займається напрацюванням закону щодо обмеження 
доступу російських книжок антиукраїнського змісту на ринок 
України.

«У планах упродовж двох тижнів запропонувати на розгляд 
уряду законопроект про ліцензування книжкової продукції по-
ходженням із країни-агресора, — цитує слова урядовця прес-
служба віце-прем’єра. — Якщо це наукові видання, привезе-
ні з Росії, безумовно, після ліцензування вони повинні доходи-
ти до споживача. Якщо це підривна антиукраїнська пропаган-
дистська книжка, вона не повинна перебувати на полицях на-
ших книгарень. Закон про ліцензування не стосуватиметься 
українських та іноземних книжок, а лише привезених із краї-
ни-агресора».

ЦИФРА ДНЯ

8,72 млрд м3

становили на початок травня запаси 
блакитного палива у вітчизняних 

підземних сховищах газу  

«Ми ставимося до всіх 
однаково. Це означає, 

що ми застосовуємо 
до України, Грузії і Косова 
таку саму методологію, 

як і до Туреччини».

ПРИЖИЛИСЯ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку обрання представників 
громадських об’єднань, наукових установ, 
навчальних закладів та експертів до складу Комісії 
з питань вищого корпусу державної служби»

Переселенці з окупованих 
територій в Одесі 
відновлюють малі 
бізнес‑проекти, які 
зруйнувала війна

Єврокомісар з питань розширення і європейської 
політики сусідства щодо отримання цими країнами 
безвізового режиму впродовж 2016 року

РОЗВИТОК. Як виживатимуть ТЕЦ та ТЕС, 
які давно відпрацювали свій проектний ресурс? 

Рецепт виживання — 
конкурентоспроможна продукція
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. Українські підприємці за допомогою владних структур мають 
просувати на світові ринки не сировину, а товари з високою доданою вартістю 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Справді, головнішого питан-
ня для сучасного розвитку 

країни, ніж активне просуван-
ня експорту товарів та послуг, 
таки немає. Саме від нього за-
лежить і робота різних галу-
зей, і стан фінансово-банків-

ського ринку, включно з кур-
сом гривні та якістю життя пе-
ресічних громадян. 

Майже втративши вели-
кий російський ринок, і не-

достатньо закріпившись на 
ринках країн Європи після 
початку дії Угоди про асо-
ціацію Україна-ЄС в части-
ні поглибленої та всеохоплю-

ючої зони вільної торгівлі, 
наша країна ризикує стати 
державою-імпортером 
або лише сировинним 
е кспортером. 2
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Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Долгіх Андрій Сергійович викликається
на 10 травня 2016 року о 08.40 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Хмельова С. М.

Компаніївський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 10.05.2016 року о 10.00 год. в
приміщенні суду за адресою: вул. Калініна, 21, се-
лище Компаніївка Кіровоградської області, інд.
28400, відбудеться розгляд цивільної справи 
№ 391/184/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» до 
Голуба Олександра Вікторовича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту. В судове засі-
дання викликається як відповідач Голуб Олександр
Вікторович, 19.08.1976 року народження. В разі не-
явки справу буде розглянуто у вашу відсутність. 

Суддя І. М. Мумига

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

Суд викликає відповідача Горбенка Ігоря Васильовича
в судове засідання, яке відбудеться 10.05.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел.
(06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в за-
очному порядку.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/1604/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Лоя Олександра Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.05.2016 р. о 09 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел.
(06153) 3-55-31.

Суд викликає Лоя Олександра Миколайовича як від-
повідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Реву  Катерину Іванівну в судове засідання як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 06 травня 2016 року о
14 год. 30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт
Сахновщина Харківської області.

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

Суддя О. С. Зимовський

В. Олександрівський районний суд Херсонської
області, вул. Ярмаркова, 11, смт В. Олександрівка
Херсонської області, викликає як відповідача Мініну
Наталію Пилипівну до судового засідання на
10.05.2016 року о 09.00 год. за позовом ПАТ «При-
ват Банк» до Мініної Наталії Пилипівни про стяг-
нення заборгованості за кредитом для участі у
судовому засіданні. У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Сікора О. О.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 14.00 годину 10 травня 2016 року
Слєпоконя Сергія Володимировича, 13.03.1979 року
народження, як відповідача у справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Слєпоконя Сергія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача
за наявними в ній доказами і постановлено заочне
рішення.

Суддя О. В. Білик

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Любимову Віру Петрівну, за-
реєстрованим місцем проживання якої є: смт Десна,
вул. Ювілейна, буд. 2, кв. 62 Козелецького району
Чернігівської області, в судове засідання на 12
травня 2016 року о 09.40 год. (вул. Свято-Преобра-
женська, 7, смт Козелець, Чернігівська область,
17000) у справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Любимової Віри Петрівни про стягнення заборго-
ваності.

Суддя Бузунко О. А.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської
області по цивільній справі за позовом Главиць-
кої Крістіни Геннадіївни до Ткача Ярослава Ана-
толійовича про розірвання шлюбу викликає до
суду як відповідача Ткача Ярослава Анатолійо-
вича, проживаючого за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Примакова, буд. 30.

Судове засідання відбудеться 18 травня 2016
року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Біло-
церківського міськрайонного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Біла
Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал № 3, суддя
Жарікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде
розглянуто в його відсутність.

Орджонікідзевський  районний суд міста
Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Пере-
моги, 6) розглядає цивільну справу за позо-
вом Іллюшко Світлани Юріївни до
Мартинюка Анатолія Григоровича, третя
особа: Орган опіки та піклування Орджонікід-
зевської районної адміністрації, про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідач у справі Мартинюк Анатолій
Григорович викликається на 23 травня 2016
року на 10.00 год. до Орджонікідзевського
районного суду міста Маріуполя Донецької
області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє,
що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі
судових засідань № 14, 10.05.2016 року о 09.00 годині від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Ковальчука Андрія Сергійовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення
та обвинувачений Ковальчук А.С.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Гайду Г. В., суддів Іванченка Я. М. та Короля О. П.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Сергієнка Максима Євгеновича до
Чередника Олексія Володимировича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням. Від-
повідач по справі Чередник Олексій Володимирович, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Слов’янський район,
с. Новомиколаївка, вул. Миру, будинок № 22, викликається на
10 травня 2016 року на 08 годину 00 хвилин до Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. № 313
Київ

Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 квітня 2016 р. № 313

ЗМІнИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, 
ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006
р., № 22, ст. 1609, № 27, ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011
р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 23, ст. 770, № 41,
ст. 1477; 2015 р., № 16, ст. 412, № 100, ст. 3447):

1) абзац сьомий пункту 6 після слів «органах внутрішніх справ» доповнити словами
«, Національній поліції»;

2) у пункті 12 слова «органів внутрішніх справ» замінити словом «МВС»;
3) в абзаці другому пункту 16 слова «розвідувальними органами або внутрішніх

справ» замінити словами «МВС або розвідувальними органами»;
4) у пункті 19 слова «внутрішніх справ» замінити словом «МВС»;
5) у додатку № 3 до Порядку слова «Штамп органу внутрішніх справ» замінити

словами «Штамп МВС або органу Національної поліції», а після слів «органах внут-
рішніх справ» доповнити словами «або Національної поліції».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. № 94 «Про порядок
надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (ЗП України, 1994 р., № 6, ст. 147; Офіційний вісник України,
2003 р., № 23, ст. 1073; 2005 р., № 13, ст. 666; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30,
ст. 1216):

1) доповнити постанову пунктом 51 такого змісту:
«51. Пільги щодо користування поліклініками та госпіталями у разі зміни місця ро-

боти ветеранами війни та особами, на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаються медичними
закладами, до яких були прикріплені зазначені особи на час набуття відповідного ста-
тусу.»;

2) останній абзац розділів I—IV додатка до постанови після слів «Міністерства
внутрішніх справ» доповнити словами «, Національної поліції».

3. У пункті 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., №
8, ст. 213; 1995 р., № 1, ст. 21; 1996 р.,  № 20, ст. 580; Офіційний вісник України, 1997
р., число 33, с. 24; 1999 р., № 45, ст. 2232; 2000 р., № 22, ст. 900, № 28, ст. 1164; 2002
р., № 21, ст. 1045; 2004 р., № 9, ст. 534, № 15, ст. 1044; 2005 р., № 3, ст. 142; 2006 р.,
№ 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2007 р., № 6,  ст. 213; 2008 р., № 86, ст.
2894; 2009 р., № 9, ст. 264, № 54, ст. 1865,  № 59, ст. 2078, № 87, ст. 2931; 2010 р., №
1, ст. 22; 2012 р., № 81,  ст. 3272;  2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 86, ст. 2433, №
95, ст. 2734):

1) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
«час служби в Національній поліції;».
У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять сьомий вважати відповідно абзацами

дев’ятим — двадцять восьмим;
2) в абзаці двадцять четвертому слова «або входять» виключити.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок

видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (ЗП України, 1994 р., № 9, ст.
218; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508;
2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106, № 81, ст. 3272, № 97, ст.
3910; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 68, ст. 2474; 2014 р., № 4, ст. 101):

1) абзац третій пункту 4 після слів «Міністерства внутрішніх справ» доповнити сло-
вами «, Національної поліції»;

2) абзац перший пункту 7 та абзац другий пункту 71 Положення про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого зазначеною постановою,
після слова «МВС» доповнити словами «, Національної поліції».

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 458 «Про комісії
для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ЗП
України, 1996 р., № 10, ст. 307; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2006
р., № 22, ст. 1609; 2015 р., № 78, ст. 2604; 2016 р., № 23, ст. 914):

1) в абзаці першому пункту 1 слова «Державному комітетові у справах охорони
державного кордону, Національній гвардії» замінити словами «Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби, Національній поліції, Головному управлінню Національної
гвардії»;

2) у пункті 3 слова «, Державному комітетові у справах охорони державного кор-
дону, Національній гвардії» виключити.

6. У Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підго-
товка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 (ЗП України, 1996 р., № 17, ст.
460; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2013 р., № 61, ст. 2188, № 63,
ст. 2283; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 33, ст. 965):

1) підпункт 4 пункту 9 після слів «підрозділах цивільного захисту» доповнити сло-
вами «, служби в Національній поліції»;

2) абзац другий пункту 11 після слів «підрозділах цивільного захисту» доповнити
словами «, на службу в Національну поліцію»;

3) у пункті 14 після слів «осіб рядового і начальницького складу» доповнити сло-
вами «, із служби в Національній поліції», а після слів «позбавленням військового
звання в дисциплінарному порядку,» — словами «набуттям громадянства або під-
данства іншої держави,».

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1238 «Про
обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» (Офі-
ційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53; 1998 р., № 34, ст. 1277, № 38, ст. 1395;
2006 р., № 22, ст. 1609, № 48, ст. 3200; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 45, ст. 1479):

1) у пункті 17 переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим пер-
винний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого зазначе-
ною постановою, слова «МВС і» виключити, а після слів «строкову військову службу»
доповнити словами «, а також вступають (приймаються) на службу (роботу) в органи,
заклади, установи МВС та Національної поліції»;

2) абзац перший пункту 2 Порядку проведення обов’язкового профілактичного на-
ркологічного огляду громадян, затвердженого зазначеною постановою, після слів
«працівників МВС» доповнити словами «, Національної поліції».

8. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1998
р. № 1716 «Про проходження служби особами начальницького складу податкової мі-
ліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допо-
моги» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1623; 2002 р., № 52, ст. 2398)
після слів «військової служби за контрактом» доповнити словом «, поліцейським».

9. В абзаці першому розділу «Посади педагогічних працівників» переліку посад пе-
дагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., №
24, ст. 1015; 2004 р., № 2, ст. 58; 2005 р., № 48, ст. 3013; 2006 р., № 8, ст. 454, № 46,
ст. 3052; 2007 р., № 48, ст. 1972; 2016 р., № 16, ст. 626), слова «органів внутрішніх
справ» замінити словами «органу Національної поліції».

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 «Про за-
твердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатрич-
них оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосе-
редню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» (Офіційний
вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 47, ст. 1933;
2012 р., № 77, ст. 3114):

1) друге речення пункту 3 Порядку проведення обов’язкових попередніх та періо-
дичних психіатричних оглядів, затвердженого зазначеною постановою, після слова
«МВС» доповнити словами  «, Національної поліції»;

2) у пункті 3 примітки до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо
виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, за-
твердженого зазначеною постановою, слова «органи МВС,» замінити словом «ор-
гани», а після слів «митні органи» доповнити словами «, вступають (приймаються)
на службу (роботу) в органи, заклади, установи МВС, Національної поліції».

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 377 «Про за-
безпечення ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ земель-
ними ділянками під забудову та права на їх безоплатне отримання у власність»
(Офіційний вісник України, 2002 р.,   № 13, ст. 662):

1) у назві постанови слова «і ветеранів органів внутрішніх справ» замінити словами
«, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів Національної поліції»;

2) у постановляючій частині постанови:
в абзаці першому слова «і ветерани органів внутрішніх справ» замінити словами

«, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани Національної поліції»;
в абзаці другому слова «або ветерана органів внутрішніх справ» замінити словами

«, ветерана органів внутрішніх справ або ветерана Національної поліції».
12. У пункті 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. 

№ 899 «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з лега-
лізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням те-
роризму» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 50, ст. 3287; 2012 р., № 24, ст. 917)
слова «Міністерству внутрішніх справ» замінити словами «Національній поліції».

13. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179
«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх те-
риторіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2005 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 4, ст. 204, № 27, ст. 1130, № 39, ст. 1605, №
59, ст. 2361; 2013 р., № 19, ст. 647; 2014 р., № 55, ст. 1508; 2015 р., № 6, ст. 127):

1) в абзаці другому слова «Міністерства внутрішніх справ» замінити словами «На-
ціональної поліції»;

2) в абзаці третьому слова «слідчих управлінь головних управлінь (управлінь) Мі-
ністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Се-
вастополі» замінити словами «органів досудового розслідування головних управлінь
Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севасто-
полі»;

3) у третьому реченні абзацу шостого слова «управління Головного слідчого уп-
равління Міністерства внутрішніх справ» замінити словами «органів досудового роз-
слідування Національної поліції»;

4) у третьому реченні абзацу сьомого слова «Міністерства внутрішніх справ» за-
мінити словами «Національної поліції».

14. В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 31 Порядку забезпечення інвалідів ав-
томобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006
р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291;
2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р.,  № 68, ст. 2463; 2012 р., № 7, ст. 249, № 88, ст. 3571;
2013 р., № 24,  ст. 810, № 41, ст. 1477; 2015 р., № 82, ст. 2713; 2016 р., № 3, ст. 181),
слова «військової служби,» замінити словами «військової служби; особи з числа по-
ліцейських, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час про-
ходження служби в Національній поліції;».

15. У другому реченні абзацу дев’ятого пункту 8 Положення про систему підготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого само-
врядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010
р. № 564 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701; 2012 р., № 65, ст. 2670;
2016 р., № 7, ст. 347), після слів «заробітної плати» доповнити словами «(грошового
забезпечення)», а слова «працівників органів внутрішніх справ» замінити словом «по-
ліцейських».

16. В абзаці другому пункту 2 Порядку призначення на посади та звільнення з посад
керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконав-
чої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р.
№ 45 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 321; 2014 р., № 4, ст. 110; 2015 р.,
№ 40, ст. 1218), слова «МВС» та «Про міліцію» замінити відповідно словами «Націо-
нальної поліції» та «Про Національну поліцію».

17. У підпункті 7 пункту 1 плану заходів щодо формування громадянської культури
та підвищення рівня толерантності у суспільстві, затвердженого розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 236, склад виконавців після слова
«МВС» доповнити словами  «, Національна поліція».

18. У підпункті 3 пункту 4 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення
обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 20 березня 2013 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 859;
2014 р., № 72, ст. 2028; 2015 р., № 55, ст. 1802, № 73, ст. 2404; 2016 р., № 2, ст. 92),
слова «внутрішніх військ МВС» замінити словами «Національної гвардії», а після
слова «Держспецтрансслужби» доповнити словом «, поліцейськими».

19. У Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від  20 серпня 2014 р. № 413  (Офіційний вісник України,
2014 р., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234):

1) абзац другий пункту 2 після слів «військових прокуратур» доповнити словом 
«, поліцейським»;

2) абзац третій пункту 2, абзаци другий і п’ятий пункту 5 та абзац перший пункту 9
після слова «МВС» доповнити словами «, Національна поліція» у відповідному від-
мінку.

20. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 524
«Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1978, № 94, ст. 3223) після позиції «За-
ступник Міністра освіти і науки» доповнити позицією «Заступник Голови Національної
поліції».

21. У Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 (Офіційний вісник України,
2015 р., № 74, ст. 2434):

1) у пункті 2:
абзац другий після слів «військових прокуратур» доповнити словом «, поліцей-

ським»;
абзаци четвертий і п’ятий після слова «МВС» доповнити словами «, Національна

поліція» у відповідному відмінку;
2) абзац третій підпункту 3 пункту 4 після слова «МВС» доповнити словами «, На-

ціональної поліції»;
3) абзаци перший і другий пункту 6 після слова «МВС» доповнити словами «, На-

ціональної поліції».
22. У пункті 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким катего-
ріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015
р. № 740 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605):

1) абзаци третій і четвертий після слова «МВС» доповнити словами  «, Національна
поліція» у відповідному відмінку;

2) абзац п’ятий після слів «військових прокуратур» доповнити словом «, поліцей-
ських».
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оголошення
Краматорський міський суд Донецької області (84000,

м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до:

Тімохіна Олексія Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 02.06.2016 року
о 15.30 годині, до суду, каб. № 3, для участі у розгляді
справ по суті (234/6084/16-ц);

Горбачук Ірини Володимирівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, місце проживання
якої невідомо, викликається на 02.06.2016 року о 16.00
годині, до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ по
суті (234/6092/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Татарбунарський районний суд Одеської області ви-
кликає на 14.00 год. 16.05.2016 р. як відповідачів Гаври-
ленка Віктора Анатолійовича, Гавриленко Сніжану
Леонідівну, Козачек Леоніда Миколайовича по цивільній
справі № 515/2239/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «УкрСиббанк» до Гавриленка Вік-
тора Анатолійовича, Гавриленко Сніжани Леонідівни,
Козачек Леоніда Миколайовича про стягнення суми за-
боргованості за договором про надання споживчого кре-
диту, процентів, нарахованих за користування кредитом
та пені.

Суд пропонує Гавриленку Віктору Анатолійовичу, Гав-
риленко Сніжані Леонідівні та Козачек Леоніду Мико-
лайовичу подати письмові пояснення та всі наявні
докази по справі.

У разі неявки відповідачів в судове засідання або ви-
знання причини їх неявки неповажною, справа може
бути розглянута за їх відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Апеляційний суд Вінницької області викликає як відпові-
дачів Біляка Дениса Володимировича (останнє місце реєс-
трації: м. Донецьк, вул. Отважних, 15/11, Донецької області)
та Тарахан Олену Михайлівну (останнє місце реєстрації: вул.
Сеняківська, 75А/153, м. Ніжин, Чернігівської області) в су-
дове засідання, яке відбудеться 16 травня 2016 року о 09.30
год. в приміщенні Апеляційного суду Вінницької області
(зал. № 1) за адресою: вул. Соборна, 6, м. Вінниця у справі
за позовом Кисельової Лариси Іванівни до ТОВ «АВТО ГЕО»,
Біляка Дениса Володимировича, Тарахан Олени Михайлівни
про звільнення майна з-під арешту та визнання права влас-
ності, за апеляційною скаргою Тарахан Олени Михайлівни
на рішення, що ухвалив Вінницький міський суд Вінницької
області від 29.03.2016 року.

Справа слухається під головуванням судді Стеблюк Л. П.
Явка відповідачів до суду є обов’язковою.
У випадку неявки відповідачів в судове засідання справу

буде розглянуто за їх відсутності.

До уваги приватного підприємства «Одесрембуд №3»
(ідентифікаційний код 34995238) і товариства 

з обмеженою відповідальністю ремонтно-будівельної
фірми «Рембуд» (ідентифікаційний код 32971938).
За результатами розгляду справи № 20-26.13/9-15

про вчинення приватним підприємством «Одесрембуд
№3» (ідентифікаційний код 34995238) і товариством з
обмеженою відповідальністю ремонтно-будівельною
фірмою «Рембуд» (ідентифікаційний код 32971938) по-
рушень, передбачених пунктом 1 статі 50, пунктом 4 час-
тини другої статті 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів
торгів на закупівлю:

— робіт по об’єкту «Реконструкція діючого стадіону
в с. Зоря по вул. 28 червня 96-А Саратського району
Одеської області» (оголошення № 102052 про прове-
дення процедури закупівлі, опубліковане в інформацій-
ному бюлетені «Вісник державних закупівель» від
26.03.2013 № 24/5(767/5));

— робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт стадіону
ДЮСШ в м. Біляївка Одеської області» (оголошення 
№ 115513 про проведення процедури закупівлі, опублі-
коване в інформаційному бюлетені «Вісник державних
закупівель» від 16.04.2013 № 30/3 (773/3)), проведених
Департаментом капітального будівництва Одеської обл -
держадміністрації, Антимонопольним комітетом України
прийнято рішення від 29 березня 2016 року 
№ 184-р «Про порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції та накладення штрафу».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення
та розпорядження — Архів рішень Комітету — 2016
рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого
частини першої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України до Богуславського
Олексія Юрійовича про відшкодування в порядку рег-
ресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування.

Відповідач по справі Богуславський Олексій Юрійо-
вич, що проживає за адресою: 86487, Донецька область,
м. Єнакієве, с. Булавинське, вул. Октябрьська, 40/3, ви-
кликається до суду на 13.05.2016 р. об 11.30 год. за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. № 210 для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. З. Полтавець

Апеляційний суд міста Києва викликає товариство з
обмеженою відповідальністю «РИТМ ЛТД», юридичною
адресою якого є: м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, у судове
засідання, як відповідача в справі за позовом Шкорини
Анатолія Леонідовича, Бур’янова Віктора Григоровича до
Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТМ ЛТД»
про стягнення суми та за зустрічною позовною заявою
товариства з обмеженою відповідальністю «РИТМ ЛТД»
до Шкорини Анатолія Леонідовича про стягнення суми,
в якій оголошено перерву розглядом на 14 годину 10
хвилин 24 травня 2016 року.

Розгляд справи  відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Солом’янська 2а, Апеляційний суд міста Києва. Головую-
чий суддя Слюсар Т. А.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду

або неповідомлення про причини неявки, справу буде
розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в
справі даних та доказів.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.00 годину 23 травня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб.
№ 10) Калініна Олександра Михайловича, 16.03.1957
р.н., останнє відоме місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, Старобешівський район, м. Комсомоль-
ське, вул. Горького, 53, кв. 10, Калініна Михайла
Олексійовича, 27.09.1974 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації за адресою: м. Донецьк, вул. Прожекторна, 20,
кв. 47, як відповідачів у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерною товариства «Укрсоцбанк» до Калі-
ніна Олександра Михайловича та Калініна Михайла
Олексійовича про стягнення заборгованості.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута в їх відсутність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля,
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач Лазько Володимир Іванович, останнє місце реєстрації: 86704, До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Дзержинського, буд. 2;

викликається на 24 травня 2016 року на 08:50 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів, вул. Героїв Крут,
1в) викликає Гундерича Сергія Степановича, останнє відоме місце про-
живання (реєстрації): вул. Советская, 33, с. Широкий Яр, Чернігівський
район, Запорізька область, як відповідача в судове засідання у цивіль-
ній справі за позовом Гундерич Оксани Михайлівни до Гундерича Сер-
гія Степановича за участю третьої особи: органу опіки та піклування
Франківського району м. Львова про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, яке відбу-
деться 12.05.2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Франківського
районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Героїв Крут, 1в та
попереджає, що у випадку вашої неявки в дане судове засідання
справа буде заслухана у вашій відсутності.

Суддя Кузь В. Я.

Московський районний суд м. Харкова повідомляє, що розгляд справи
за позовом Кобзаренка Андрія Володимировича до фізичної особи-підпри-
ємця Сало Миколи Васильовича, фізичної особи-підприємця Зайцева Павла
Віталійовича, Косінову Олександру Ігоровичу і ТОВ «Аліма-Т», треті особи:
Коваленко Сергій Олександрович, Кондракова (Петренко) Олена Леонідівна,
Лубенніков Віктор Володимирович, Прокопович Вадим Віталійович, П’ятигор
Сергій Володимирович, Більченко Любов Миколаївна, Палкін Олег Юрійо-
вич, Яворська Юлія Геннадіївна, Литвинова Ніна Олександрівна, Ляшенко
(Ковальова) Олена Петрівна, Гавріс-Шкулова Катерина Євгенівна і Радченко
Катерина Володимирівна, про визнання недійсним договору купівлі-продажу
квартир та витребування майна призначений на 12-00 годину 19 травня 2016
року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 38-Е, зала су-
дових засідань №21 (суддя Т. В. Поліщук). У разі неявки відповідача  на су-
дове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як відповідача Сушко
Віталія Анатолійовича та Сушко Юлію Вікторівну (останнє відоме місце про-
живання: АРК, м. Сімферополь, вул. Ракетна, буд. 17, кв. 18) у судове засі-
дання на 16.05.2016 року о 09 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в
особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадрова В. В. до Сушко Віталія Анатолійовича,
Сушко Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність
відповідача на підставі зібраних по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Н. О. Яценко

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Забежинського Во-
лодимира Михайловича, останнє відоме місце реєстрації якого: Херсонська
обл., Каланчацький р-н, с. Червоний Чабан, у судове засідання як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Приватного підприємства «Юридична
компанія «Право Груп» до Щербини Наталії Олександрівни, Щербини Олек-
сандри Юріївни, Підмогильної Ольги Володимирівни, Забежинського Воло-
димира Михайловича, Забежинської Валентини Михайлівни про визнання
договору недійсним, що відбудеться 10.05.2016 р. о 14-00 год., у приміщенні
суду за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

При неможливості явки відповідачі зобов’язані повідомити про причини
неявки, в разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатися за відсутності відповідачів на підставі на-
даних по справі доказів.

Суддя М. Ю. Онупко

Лановецький районний суд Тернопільської області викликає Само-
лецьку Ксенію Геннадіївну, останнє відоме місце проживання: с. Буглів
Лановецького району Тернопільської області, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Вигонного Михайла Михайловича про розірвання
шлюбу на 12 травня 2016 року о 09 год. 00 хв. в судове засідання, яке
відбудеться у приміщенні суду за адресою: вул. Шкільна, 7, м. Ланівці
Тернопільської області.

Лановецький районний суд Тернопільської області пропонує відпо-
відачу надати всі наявні у нього докази на заперечення проти позову.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності.
Про причини неявки Самолецька Ксенія Геннадіївна повинна повідо-
мити суд.

Суддя М. З. Сенюх

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995
р.н., зареєстрований за адресою: Івано-Франківська область,
місто Калуш, вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, на підставі ст. ст. 133,
135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 12.05.2016 р.,
на 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській
області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15,
для допиту вас як підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 22015090000000014 від 27.03.2015 року, за ознаками вчи-
нення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України та проведення інших слідчих дій.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
№ 243/3018/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Акімова Євгенія Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Акімов Євгеній Олександрович (Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Бубнова, 12, кв. 3) викликається на 08 год. 30 хв.
25 травня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя П. І. Профатило

Бериславський районний суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Задорожну Оксану Стефанівну,
20.05.1976 року народження, по цивільній справі за позовом
Задорожного Володимира Олексійовича до Задорожної Ок-
сани Стефанівни про розірвання шлюбу. Слухання справи
призначено на 23.05.2016 року о 09.00 год. в приміщенні
Бериславського районного суду Херсонської області за ад-
ресою: м. Берислав Херсонської обл., вул. Леніна, 249, тел.
(05546) 7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Волошин Р. Р.

17.05.2016 року об 11 годині
у приміщенні Новоайдарського
районного суду Луганської 
області буде слухатись цивільна
справа № 419/1035/16-ц, 
№ 2/419/1174/2016 за позовом
Афанасьєвої Катерини Юріївни
до Денисова Євгена Анатолійо-
вича про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення
аліментів.

Суддя Л. Д. Добривечір

Святошинський районний суд м. Києва пові-
домляє гр. Медову Дашу Володимирівну, місце
реєстрації: бул. Кольцова, 14-Е, кв. 181, м. Київ,
місце проживання: вул. Полякова, 4, кв. 1, 
м. Херсон, що судове засідання по справі за
первісним позовом Швець Дар’ї Володимирівни
до Швеця Олександра Миколайовича про поділ
майна подружжя та зустрічним позовом Швеця
Олександра Миколайовича до Швець Дар’ї Во-
лодимирівни, третя особа: Шевченко Олег Ва-
лерійович про визнання майна особистою
приватною власністю, відбудеться 30 травня
2016 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Свято-
шинського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал №3.
Ваша явка до суду є обов’язковою. З собою
мати паспорт.

Суддя А. Ключник

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Алі Хафіза Рана Музаффара,
20.11.1970 р.н., місце реєстрації якого по м.
Києву та Київській області не встановлено,
останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Леніна, 43, кв. 47, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Гришко Валентини
Іванівни до Алі Хафіза Рана Музаффара про
розірвання шлюбу, яке відбудеться під голо-
вуванням судді Коренюк A. M. о 16 год. 30
хв. 12 травня 2016 року за адресою: м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, зал 27.

3 опублікуванням даного оголошення від-
повідач Алі Хафіз Рана Музаффар вважа-
ється повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає справу за по-
зовом Богданова Сергія Григоровича до
Кличенко Геннадія Валентиновича, Кли-
ченко Олександра Геннадійовича про стяг-
нення боргу, 3 % річних та індексу інфляції
за договором позики.

Відповідачі по справі Кличенко Генна-
дій Валентинович, Кличенко Олександр
Геннадійович, викликаються на 25 травня
2016 року на 08-30 годину до Орджонікід-
зевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Бумажної Світлани
Анатоліївни, Бумажного Михайла Віталі-
йовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі по
справі Бумажна Світлана Анатоліївна (за-
реєстрована за адресою: м. Донецьк, пр.
Ленінський, 7а/49), Бумажний Михайло
Віталійович (зареєстрований за адресою:
м. Донецьк, вул. Артема, 84А/87) викли-
каються на 20 травня 2016 року о 10.00
год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Суддя С. С. Бабенко

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Рогінського В’ячеслава Вікторо-
вича як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/2393/16 за позовом ПАТ « Дельта
Банк» до Рогінського В’ячеслава Вікторо-
вича про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання на 20 липня 2016 р. о
15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-Є, каб. 27, суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Кожушко Юлію Вікторівну, Кожушко
Володимира Володимировича, як відповідачів
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6522/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК
РОЗВИТКУ» до Кожушко Юлії Вікторівни, Ко-
жушко Володимира Володимировича про стяг-
нення заборгованості на 12 травня 2016 року о
14 годині 30 хвилин в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області, за
адресою: м. Сватове, пл. Перемоги, 34.

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

Суддя В. О. Половинка

Нікопольський міськрайонний суд по-
відомляє, 24 травня 2016 року о 10.00
год. в приміщенні суду в м. Нікополі по
вул. Шевченка, 201 під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слуха-
ється цивільна справа № 182/1137/16-ц
провадження № 2/0182/1901/2016 за по-
зовом Єршової Надії Олексіївни до Тара-
сюк Валентини Андріївни про усунення
перешкод у користуванні житлом.

Відповідачу Тарасюк Валентині Андрі-
ївні необхідно з’явитись в судове засі-
дання на вказаний час.

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Глуховської Ла-
риси Валеріївни, Глуховського Станіслава
Олеговича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачі по
справі Глуховська Лариса Валеріївна (за-
реєстрована за адресою: м. Донецьк, пр.
Ленінський, 128/49), Глуховський Станіс-
лав Олегович (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, пр. Ленінський, 128/50)
викликаються на 20 травня 2016 року о
09.30 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

Суддя С. С. Бабенко

Вишгородський районний суд Київ-
ської області повідомляє Галузій Олек-
сандра Івановича, Галузій Лесю
Аркадіївну та Винник Людмилу Федо-
рівну, що вони викликаються в судове за-
сідання як відповідачі по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Надра» до Галузій
Олександра Івановича, Галузій Лесі Арка-
діївни та Винник Людмили Федорівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09 го-
дині 30 хвилин 02 червня 2016 року в залі
суду за адресою: м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7 (каб. № 1).

В разі вашої неявки справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя Г. Є. Чірков

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Єрьоміну Ірину
Олександрівну (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Кос-
монавтів, 7а/66) у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/1585/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Євро-
банк» м. Київ до Єрьоміної Ірини Олександрівни
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, стягнення судового збору, яке відбу-
деться 18.05.2016 року о 08 годині 40 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів,
19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович
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Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 14 квітня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/555/16-ц за позовом Петрова

Вадима Геннадійовича до Управління комунальним

майном Луганської міської ради про визначення до-

даткового строку для прийняття спадщини та вине-

сено заочне рішення про задоволення позову в

повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Копейко Людмилу
Олексіївну (реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 1971700488) як відповідача та
ТОВ «Олвін-Сервіс» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 30871617) як третю особу у справі 
№ 16/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.05.2016 р. о
15:10 год. у приміщенні третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150 А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Яворська Н. М.

Товарна біржа «Київська агропромис-
лова біржа» повідомляє, що 02 червня 2016 року
відбудеться загальний спеціалізований аукціон з
продажу необробленої деревини (ресурс ІІІ кварталу
2016 року).

Торги проводяться о 10 годині в приміщенні біржі
(м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, приміщення 6Б,
5-й поверх, торговий зал товарної біржі «Київська
агропромислова біржа»). 

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні
особи, що бажають взяти участь в аукціонах, подають
за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5,
приміщення 6Б, 5 поверх (тел. 044 230-95-49) такі до-
кументи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Належним чином засвідчені копії Свідоцтва про

державну реєстрацію підприємства або Виписки з
єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців (юридичної особи або фі-
зичної особи – підприємця) та установчих
документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника по-
датків, довідки з державного комітету статистики Ук-
раїни та свідоцтва про реєстрацію платника податку
на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного по-
датку).

4. Довідка за підписом керівника суб`єкта госпо-
дарювання щодо обсягів фактично переробленої не-
обробленої деревини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з
повноваженнями на участь в аукціоні та на підпи-
сання договорів купівлі – продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що під-
тверджує перерахування гарантійного внеску у роз-
мірі 5 відсотків від вартості заявлених на купівлю
лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та
перелік деревини, що виставляється на аукціонні
торги, можна одержати за адресою: м. Київ, вул.
Червоноармійська, 5, корп. 6Б, 5 поверх (e-mail: 
office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного 
веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua. 

Прийом заявок на аукціон завершується 
31 травня 2016 року о 17.00.

Аукціонний Комітет з організації та проведення
аукціонних торгів з продажу

необробленої деревини.

Державне агентство резерву України оголошує 
повторний аукціон з реалізації матеріальних 

цінностей медичного призначення.
Аукціон відбудеться 17 травня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Будиліна І. М. (235-17-42), Шкляр Л. П.
(234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua. 

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська 
(м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, 84, каб. 204, суддя
Марченко Н. Ю.) повідомляє, що 17 травня 2016 року о 14
год. 00 хв. призначений судовий розгляд цивільної справи
за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни до Волошина Дмитра Валерійовича (останнє відоме
місце проживання: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, буд.
30, кв. 42) про відшкодування  в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову і докази. У випадку неприбуття в судове засідання
відповідач повинен повідомити про причини неявки, в ін-
шому разі справа буде розглянута у його відсутність.

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Донецькхім —
хімічний завод» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 32388851) як відповідача та ТОВ «Олвін-Сер-
віс» (ідентифікаційний код юридичної особи:
30871617) як третю особу у справі № 17/16 за позо-
вом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.05.2016 р. о
15:20 год. у приміщенні третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Лагренн С. С.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Копейко Надію Георгі-
ївну (реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків: 2076600787) як відповідача та ТОВ
«Олвін-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 30871617) як третю особу у справі № 15/16
за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 20.05.2016 р. о
15.00 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Трубчанінов С. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Керімова
Ібрагім Мірза-огли про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Керімов Ібрагім Мірза-огли,
16.01.1954 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул.
Новаторів, 63, викликається на 10.05.2016 року на 09
год. 00 хв. до суду, кабінет №312, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

В провадженні Галицького районного суду м. Львова зна-
ходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «СБЕРБАНК» до Виноградського Олександра
Євгеновича про стягнення заборгованості.

Виноградський Олександр Євгенович, що проживає за
адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 77, кв. 4-а, викликається
по вищевказаній справі як відповідач.

Повідомляємо про те, що судове засідання по справі при-
значено на 09 год. 30 хв. 18.05.2016 року у Галицькому рай-
онному суді м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського,
2, в залі суду. У випадку неявки відповідача в судове засі-
дання на вищевказану дату справу буде розглянуто у його
відсутності на підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя К. О. Котельва

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Павлова
Петра Борисовича про стягнення боргу.

Відповідач по справі: Павлов Петро Борисович (ад-
реса: Донецька обл., м. Жданівка, кв. 26/34, буд. 7, кв.
3) викликається на 10.05.2016 року на 14 год. 00 хв. до
суду, кабінет №307, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

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

Відповідач по справі: Копил Галина Максимівна (ад-
реса: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Менжинського, 96
А/2) викликається на 10.05.2016 року на 14 год. 15 хв.
до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.00 годину 17 травня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб.
№10) Кадовбенка Віталія Вікторовича, 30.11.1984 р.н.,
який проживає за адресою: Донецька область, Старобе-
шівський район, с. Новомихайлівка, вул. Советська, 34,
як відповідача у цивільній справі за позовом Федорчук
Світлани Михайлівни до Кадовбенка Віталія Вікторовича
про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. В разі
неявки в судове засідання справа буде розглянута в його
відсутність за наявними в справі доказами. 

Суддя Ушатий І. Г.

Апеляційний суд Київської області викликає в судове
засідання відповідача Годованюка Сергія Володимиро-
вича по справі № 369/11865/15 (22ц-780/2081/16) за апе-
ляційною скаргою Трефілової Тетяни Іванівни на ухвалу
Києво-Святошинського районного суду Київської області
від 16 лютого 2016 року у справі за позовом Трефілової
Тетяни Іванівни до Годованюка Сергія Володимировича,
третя особа: Годованюк Наталія Іванівна про виділ частки
із спільного майна в натурі для звернення стягнення на
неї для примусового виконання рішення суду, яке при-
значено на 11 год. 15 хв. 02 червня 2016 року.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у їх
відсутності.

Суддя Ю. М. Кулішенко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/924/16-ц за позовом Коноплянко На-
талії Анатоліївни до Погодіна Павла Сергійовича, третя особа
Орган опіки та піклування Бердянської міської ради Запо-
різької області про надання дозволу на багаторазові виїзди
в зону АТО неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач Погодін Павло Сергійович викликається до
каб. № 27 суду на 13 травня 2016 року на 08 годину 40 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Шавиріна Л. П.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Крамар Ларису Володимирівну та Крамар Єв-
гена Геннадійовича у судове засідання у справі
№425/722/16-ц за позовом Ковальової Катерини Во-
лодимирівни про визнання їх такими, що втратили
право користування житловим приміщенням, яке
відбудеться 23.05.2016 року о 09-00 годині в примі-
щенні Рубіжанського міського суду Луганської об-
ласті за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал
судових засідань № 2.

У випадку Вашої неявки суд врахує це та розгляне
справу 27.05.2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Коренного Сергія Анатолійовича
(17.09.1975 р.н.), мешканця м. Суходільськ, вул. Станіслав-
ського, 50, кв.72, Краснодонського району Луганської об-
ласті як відповідача по цивільній справі №674/448/16-ц пров.
№2/674/363/16 за позовом Коренної Лілії Миколаївни до Ко-
ренного Сергія Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 13.05.2016 р. о 8.30 в залі суду за адресою: 32400,
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Макаренка Олексія Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Макаренко Олексій Олександрович виклика-
ється на 19 травня 2016 року на 8-00 год. до Іллічівського
районного суду м. Маріуполя Донецької області, каб.8, 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
відсутністю. 

Суддя Харитонова Г. Л.

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відпо-
відача Гуман Ірену, останнє відоме місце проживання:
м. Полтава, бул. Б. Хмельницького, буд. 19, кв. 21, в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Гоголя
Анатолія Миколайовича до Гуман Ірени про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23 травня 2016 року о
14 годині 30 хвилин у приміщенні Ленінського район-
ного суду м. Полтави по вул. Панянка, 38 (7-й зал).

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу
буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя І. О. Чистик

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідача: 

Цивільна справа № 185/3142/16-ц за позовом Посвіс-
так Марії Володимирівни до Черніка Антона Павловича
про позбавлення батьківських прав.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк,
83076, пр. Красногвардійський, б.28, кв. 2. Судове засі-
дання призначено на 24 травня 2016 року об 11:00 год.
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
407. У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача — Івасишину
Катерину Пимонівну у судове засідання, яке відбу-
деться 12.05.2016 року об 11-45 годині у приміщенні
Білгород-Дністровського міськрайонного суду за ад-
ресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової
Слави (Енгельса), 27, зал судових засідань 37, по ци-
вільній справі 495/1554/16-ц за позовом Потюк А. І.
про визнання договору дійсним. У разі вашої неявки
у судове засідання, справа може бути розглянута за
вашої відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Кудрі Любові Петрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Кудря Любов Петрівна викликається на 17
травня 2016 року на 8-30 год. до Іллічівського районного
суду м. Маріуполя Донецької області, каб.8, для участі у роз-
гляді 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
відсутністю. 

Суддя Харитонова Г. Л.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лу-
жецьку Дарію-Катерину Володимирівну, останні відомі
місця проживання якої: м. Львів, вул. Лисенка, 24/6;
Львівська область, м. Дрогобич, вул. Рихтицька, 10, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Коссака Володимира Михайловича до Лужецької
Дарії-Катерини Володимирівни про відшкодування збит-
ків та моральної шкоди, завданої залиттям квартири, що
відбудеться 18.05.2016 р. о 09.15 год. в приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал су-
дових засідань №13. В разі її неявки у вказане судове за-
сідання суд розглядатиме справу без її участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р. Р. Грицко

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповідача 
Карпенка Володимира Миколайовича по цивільній справі 
№ 22-ц/796/713/2016 за позовом Шпака Олександра Мико-
лайовича до Аделова Ігоря Юрійовича, Карпенка Володимира
Миколайовича, треті особи: Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «СТАРЛІНГ ТРЕЙД», Публічне акціонерне това-
риство «ТАСКОМБАНК» про стягнення боргу.

Розгляд справи відкладений на 24 травня 2016 року о 12
годині 00 хвилин та відбудеться у приміщенні Апеляційного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2a,
каб. 0906.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Суддя Л. Г. Котула

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Вівчура
Олександра Володимировича на 12 год. 00 хв. 02
червня 2016 року як відповідача в цивільній справі
№ 760/1141/16-ц (2-2360/16) за позовом Приватного
акціонерного товариства «ПЗУ Україна» до Вівчура
Олександра Володимировича про стягнення коштів.

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

Суддя В. В. Українець

Оболонський районний суд м. Києва викликає Си-
соєву Евеліну Павлівну у якості заінтересованої
особи по цивільній справі № 2-о/756/140/16 за за-
явою Сисоєва Олексія Володимировича, заінтересо-
вана особа: Сисоєва Евеліна Павлівна, про визнання
фізичної особи безвісно відсутньою на 30 травня
2016 р. о 14:30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання справа буде розглянута
за Вашої  відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
відповідача Кулькіна Олексія Олександровича, останнє
місце реєстрації: м. Київ, вул. Урловська, 8, кв.60, ос-
таннє місце проживання: вул. Стельмаха, 33/40, м. Він-
ниця, в судове засідання, яке відбудеться 17.05.2016 р.
о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, каб. № 20, по цивільній справі 12/6677/15-ц
за позовом Кулькіної Тетяни Віталіївни до Кулькіна
Олексія Олександровича про розірвання шлюбу.

Справу розглядає суддя Романюк Л. Ф.
Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У випадку

неявки в судове засідання справу буде розглянуто у їх
відсутність.

Мітуренко Євгена Романовича, який проживає за ад-
ресою: вул. Шевченка, буд.61, сел. В.Нагольчик, м. Ан-
трацит, Луганська область — як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/431/484/2016 року за
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Мітуренка Є.Р. про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування, яке відбудеться 23 травня 2016 року о 09
годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38 а.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя О. М. Березка

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кібішева
Суф’яна Мішевича, Кібішевої Олени Петрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі: Кібішев Суф’ян Мішевич, Кібішева
Олена Петрівна, що проживають за адресою: Донецька об-
ласть, м. Жданівка, вул. Леніна, 3/5, викликаються до суду
на 13.05.2016 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. З. Полтавець

Оболонський районний суд м. Києва викликає Си-
соєву Евеліну Павлівну як відповідача по цивільній
справі №2/756/2624/2016 р. за позовом Сисоєва
Олексія Володимировича до Сисоєвої Евеліни Па-
влівни про позбавлення права користування житло-
вим приміщенням, призначене на 15.06.2016 року на
14:30 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 21, суддя Кричина А. В.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності
відповідачів.
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +13 +18
Житомирська +4   +9    +13 +18
Чернігівська +4   +9    +13 +18
Сумська +3   +8    +12 +17
Закарпатська +5 +10    +15 +20
Рівненська +4   +9    +15 +20
Львівська +4   +9    +15 +20
Івано-Франківська +4   +9    +15 +20
Волинська +4   +9    +15 +20
Хмельницька +4   +9    +15 +20
Чернівецька +4   +9    +15 +20
Тернопільська +4   +9    +15 +20
Вінницька +4   +9    +14 +19

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +13  +18
Кіровоградська +5   +10   +15  +20
Полтавська +4     +9   +14  +19
Дніпропетровська +6   +11   +15  +20
Одеська +6   +11   +16  +21
Миколаївська +6   +11   +16  +21
Херсонська +6   +11   +16  +21
Запорізька +6   +11   +15  +20
Харківська +6   +11   +13  +18
Донецька +6   +11   +15  +20
Луганська +6   +11   +16  +21
Крим +7   +12   +15  +20
Київ +6     +8   +15  +17

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

Утравневі свята кияни та гості столиці мог-
ли задовольнити естетичні потреби, заві-

тавши на фестиваль-конкурс писанок. Софій-
ську площу заполонили 374 яскраві авторські
писанки заввишки 67 сантиметрів, встановлені
на підставках, які напередодні розмалювали
майстри з усіх регіонів України. Спершу учас-
ники проекту виготовили ескізи, найкращі та
найцікавіші з них відібрало журі. Потім автори
розписали заготовки.

Кияни із задоволенням розглядають яскраві
художні вироби, обирають найкращі, спереча-
ються та обговорюють їхні художні якості. І
дивуються творчій фантазії й майстерності:
жодна писанка не схожа на іншу. На писанках,
окрім орнаментів та візерунків, можна побачи-
ти реалістичні портрети, персонажів народних
казок, релігійні й космічні сюжети, фольклор-
ні, трипільські, східні, єгипетські мотиви. Ок-
рім традиційного розпису, автори застосовува-
ли незвичайні техніки та різноманітні предме-
ти для оздоблення і декору. Деякі майстри бу-
ли поряд зі своїми писанками і спілкувалися з
гостями, пояснювали ідеї композицій.

«Згідно з голосуванням членів журі, у кон-
курсі серед представлених писанок перше міс-
це посіла писанка із паскою, орнаментом і три-
зубом художниці з Луганської області. Також
буде ще голосування на самій площі — відві-
дувачі обиратимуть кращі роботи, а після цьо-
го — інтернет-голосування. Усіх переможців
відзначимо через місяць», — каже організатор
проекту Ігор Добруцький. Окрім великих ху-
дожніх виробів, на площі можна оглянути 25
традиційних писанок з усіх регіонів України і
5 тисяч, виготовлених киянами.

Фестиваль писанок проходить у Києві вшос-
те. Художні роботи можна оглянути до 9 трав-
ня. А потім писанки помандрують до інших
міст України, а також до Грузії, Польщі, Ні-
меччини, щоб іноземці могли долучитися до
української народної традиції. Найкращу пи-
санку організатори планують подарувати Папі
Римському.

Вінницькі митці дали
концерт в зоні АТО

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

СПІЛЬНА СПРАВА. Нещодавно творча делегація Вінниччини зі
змістовною мистецькою програмою побувала на сході країни, де дала
концерт для місцевих жителів та українських військових. 

П’ятдесят діячів культури та мистецтв провели творчі заходи та
майстер-класи в Костянтинівці та Краматорську Донецької області.
Вінничани дали концерт на передовій, а також організували виставку
та майстер-класи з різних видів народного мистецтва за участю за-
служеного майстра народної творчості Івана Гробчука (народне ма-
лярство)  та Ліни Концевич (витинанки, писанки, традиційна вишивка
та сувенірні вироби). Крім того, вінничани презентували книги, альбо-
ми, буклети, збірки, довідники, які видані обласною бібліотекою імені
Тимірязєва, обласним краєзнавчим музеєм та обласним центром на-
родної творчості. Загалом вони передали понад 300 примірників для
закладів культури Донецької області. Завершальним акордом робочої
поїздки стала вистава Рея Куні, комедія для дорослих на дві дії «За-
надто одружений таксист» за участю акторів Вінницького обласного
академічного музично-драматичного театру імені М. К.Садовського.
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Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

НАДЗВИЧАЙНО. У Хресто-
воздвиженському храмі села
Малеве, що в Демидівському
районі на Рівненщині, сталася
надзвичайна подія. Незадовго
до Великодня тут оновилися
аж 43 ікони, яким у середньому
по 130 років. Схоже, деякі з них

ось-ось замироточать. — Що
це за знак, здогадатися неваж-
ко: Господь нагадує нам, що він
є, і він єдиний, і сила лише в
ньому. Останнім часом з’яви-
лося чимало відступників від ві-
ри, тож творець у такий спосіб
нагадує, щоб спам’яталися і по-
вернулися до нього, — каже
місцевий благочинний отець
Василій. — Принаймні за свої

23 роки служби я таке бачу
вперше.

Архієпископ рівненський і ос-
трозький УПЦ  КП створив ко-
місію, яка підтвердила диво
оновлення ікон. Річ у тім, що в
радянські часи в цьому храмі
облаштували склад: чого тут
тільки не зберігали! Відновили
ж святе місце 1989-го. Відтоді
селяни почали зносити сюди

ікони, які в кого були: одні — в
кращому стані, інші — в жалю-
гідному, їх уже навіть, було, ду-
мали переробити — вишити бі-
сером. Аж тут такий подарунок
до Великодня! 

Благочинний наголошує: по-
ки що ікони не мироточать, але
в храмі відчувається запах ми-
ра. Можливо, Господь готує па-
рафіянам іще один сюрприз.       

У Слов’янську встановили
рекорд

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Є ДОСЯГНЕННЯ. У міському сквері Слов’янська «Парк мрії» на
дереві рясно вродили суто великодні «плоди»: аж 2964 барвисті пи-
санки! Цей «урожай» виявився багатющим не тільки для міста й До-
неччини. Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєт-
рова зафіксувала встановлення слов’янцями нового досягнення на
найбільшу кількість писанок на дереві й вручила їм відповідний сер-
тифікат. Як розповідають учасники-автори рекорду, із такою цікавою
ініціативою вийшла організатор благодійного фонду «Слов’янська
мрія» Євгенія Алфімова, яка ще за два тижні до Великодня звернула-
ся по сприяння для реалізації ідеї до Слов’янського міського голови
Вадима Ляха. Міська влада підтримала намір, але, зрозуміло, най-
більший внесок у те, що мрія про національний рекорд у «Парку мрії»
стала реальністю, зробили жителі міста, які писали писанки та при-
крашали їх аплікаціями, а потім допомагали уквітчати ними великоднє
диво-дерево.      

Дивовижне оновлення

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Цьогорічний
конкурс пасхальних виробів,
що триває у Закарпатті, особ-
ливо багатий на творчі від-
криття та на учасників з різ-
них куточків краю. А його
особливість у тому, що писан-
ками прикрасили дерева. По-
над півсотні унікальних кова-
них дерев, прикрашених пи-

санками, розмістили по всьо-
му периметру Народної площі
в Ужгороді. По одному дереву
від кожної з 52 команд з усіх
районів і міст області. Поряд
із ними — умільці, готові діли-
тися досвідом. Десятки технік
гості могли опанувати просто
неба. Загалом на вернісажі,
який триватиме аж до 7 трав-
ня, представлено понад тися-
чу писанок. «Мені дуже при-
ємно побачити тут справжній

писанковий рай», — такими
словами відкрив цю виставку
виконувач обов’язків голови
Закарпатської обласної ради
Йосип Борто. «Нас зібрала
писанка, яка символізує жит-
тя народу, продовження його
давніх традицій», — зазначив
голова Закарпатської обл -
держ адміністрації Геннадій
Москаль.

Призерів конкурсу на най-
краще писанкове дерево ви-

значали у трьох номінаціях:
серед місцевих органів уп-
равління освіти, професійно-
технічних та навчальних за-
кладів обласного підпорядку-
вання. Кращими стали уп-
равління освіти, молоді та
спорту Виноградівської рай-
держадміністрації, Перечин-
ська школа-інтернат І—ІІ сту-
пенів та вище професійне
училище №34 міста Виногра-
дова.

Пасхальний вернісаж у рукотворному саду

Символ життя надихає 
на творчість
АРТ-ПРОЕКТ. Українські писанки після виставки у столиці
помандрують до Грузії, Польщі та Німеччини

Кияни з великим задоволенням розглядали виставлені біля Софії
писанки та обирали найкращі


