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Іспит для ФемідиЦИТАТА ДНЯ

ЯН ТОМБІНСЬКИЙ:

Мінрегіон 
збирає заявки 

МОДЕРНІЗАЦІЯ. Днями Верховна Рада ратифікувала угоду 
між Україною та Європейським інвестиційним банком про залу-
чення 400 мільйонів євро для модернізації житлово-комуналь-
ного господарства: відновлення міської інфраструктури, поліп-
шення енергоефективності комунальних підприємств, підви-
щення якості послуг. 

«Реалізація угоди дасть змогу підвищити енергоефектив-
ність та знизити витрати місцевих бюджетів на опалення шкіл, 
дитячих садочків, лікарень, покращити вуличне освітлення в 
містах, приділити належну увагу екологічним питанням, пере-
робленню побутових відходів, реконструювати систему цен-
трального водопостачання, модернізувати системи теплоза-
безпечення тощо», — коментує рішення віце-прем’єр-міністр 
— міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства Геннадій Зубко.

Мінрегіон вивчає потреби місцевих громад і збирає всю не-
обхідну інформацію від потенційних міст-учасників, щоб уже 
до кінця цього року розпочати реалізацію проектів, повідомляє 
прес-служба урядовця. 

ЦИФРА ДНЯ

500 мільйонів гривень  
державних субвенцій зі Стабілізаційного 

фонду надав уряд на підтримку 
закладів професійно-технічної освіти

«Упевнений, 
не буде жодної 

радикальної зміни 
на шляху реформ. 

Його не можна змінити, 
й Україна та її лідери це 

також розуміють».

РЕФОРМА МВСФІНАНСУВАННЯ НАУКИ

Чи спроможні 
старі міліцейські 
кадри 
навчити нових 
поліцейських?

Останнім часом активно 
обговорюють питання: а чи 
ефективно використовують 
українські науковці ті кошти, 
які їм надає держава?

Голова Представництва ЄС в Україні 
про зацікавленість у консолідації зусиль 
задля реальних перетворень у нашій країні  

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати у кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

НА ЧАСІ. Суддів перевірять на профпридатність, що має 
стати в нашій країні підґрунтям чесного і справедливого суду 
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Личаківський районний суд м. Львова викликає
Мосура Володимира Михайловича (останнє відоме
місце проживання: м. Львів, вул. Теліги, 2/10), як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/542/2016 (463/5664/15-ц) за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Універсал Банк»
до Мосура Володимира Михайловича, третьої особи
Завійського Володимира Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 03 березня 2016 р. о 15 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без його участі на
підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

В Овідіопольському районному суді Одеської об-
ласті суддею Куркан М. М. 02 березня 2016 року о
13 год. 30 хв. буде слухатися цивільна справа 
№ 509/879/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Ковтун Наталії Василівни, Веріна Дмитра Олексан-
дровича, третя особа: відділ служби у справах дітей
Овідіопольської РДА, про виселення без надання ін-
шого житла.

Овідіопольський районний суд Одеської області
пропонує Ковтун Наталії Василівні та Веріну Дмитру
Олександровичу подати до суду пояснення, запере-
чення та всі наявні у них докази у справі особисто
або через представника.

У разі неявки Ковтун Наталії Василівни та Веріна
Дмитра Олександровича на судове засідання, справа
буде розглянута за їх відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу № 243/181/16-ц за по-
зовом Лутай Олени Петрівни до Василенка Сергія
Миколайовича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди
батька.

Відповідач у справі Василенко Сергій Миколайо-
вич, зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Горлівка, сел. Пантелеймонівка, вул. Кірова, буд.
63, викликається о 08 год. 30 хв. 10 лютого 2016
року до суду 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 причину не-
явки, інакше справа будe розглянута за його відсут-
ності.

Суддя П. І. Профатило

Артемівський міськрайонннй суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу № 219/10113/15-ц;
2/219/410/2016 за позовною заявою Ніколенко Юлії Сер-
гіївни до Ніколенко Олександра Володимировича про
визнання особи такою, що втратила право користуван-
ням жилим приміщенням, третя особа: Управління му-
ніципального розвитку Артемівської міської ради.

Відповідач по справі Ніколенко Олександр Володими-
рович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Оборони,
б. 19, кв. 24) викликається на 09 березня 2016 року о 10
годині 00 хвилин до суду, каб. 212, для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Куликівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Сову Дмитра Михайловича
(останнє відоме місце проживання та реєстрації: вул.
Вікторова, буд.93, с. Смолянка, Куликівський район,
Чернігівська область,16333) для участі у справі 
№ 737/1097/15-ц провадження № 2/737/20/16 за по-
зовом публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приват Банк» до Сови Дмитра
Михайловича  про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2016
року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
вул. Шевченка, 3, смт Куликівка Чернігівської об-
ласті, каб. № 5, суддя Іванець С. В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі заочно за наявними у справі доказами. 

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє,
що 12.01.2016 р. винесене заочне рішення наступного змісту:
Позов Фермерського господарства «Віктор» до Кравченко Раїси
Миколаївни про розірвання договору оренди земельної ділянки
задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, загальною площею 3,7626 га, що знахо-
диться на території Голубівської сільської ради Попаснянського
району Луганської області, укладений 01 грудня 2010 року між
Кравченко Раїсою Миколаївною та Фермерським господарством
«Віктор», зареєстрований у Державному реєстрі земель за 
№ 041040900151 від 01 грудня 2010 року.

Стягнути з Кравченко Раїси Миколаївни, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 1761403760, на користь Фер-
мерського господарства «Віктор», р/р 2600630136635 в ПАТ
«Банк «Національний кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ 30053491,
ІПН 300534912261, судові витрати у сумі 1638 (одна тисяча шіс-
тсот тридцять вісім) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським 
районним судом Луганської області за письмовою заявою від-
повідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його
копії. 

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє
про те, що 14.01.2016 р. винесене заочне рішення наступного
змісту: Позов Фермерського господарства «Віктор» до Голов-
ченка Володимира Миколайовича про розірвання договору
оренди земельної ділянки задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, загальною площею 3,25 га, що знахо-
диться на території Голубівської сільської ради Попаснянського
району Луганської області, укладений 26 травня 2011 року між
Головченком Володимиром Миколайовичем та Фермерським
господарством «Віктор», зареєстрований Голубівською сіль-
ською радою за № 1786 26 травня 2011 року.

Стягнути з Головченка Володимира Миколайовича, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків 2272201654, на
користь Фермерського господарства «Віктор», р/р 2600630136635
в ПАТ «Банк «Національний кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ
30053491, ІПН 300534912261, судові витрати у сумі 1638 (одна ти-
сяча шістсот тридцять вісім) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським 
районним судом Луганської області за письмовою заявою від-
повідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його
копії.

Суддя А. В. Архипенко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Бо-
родінову Світлану Дмитрівну (м. Луганськ, кв.
Южний, буд. 8) по цивільній справі № 409/3345/15-
ц за позовною заявою ПАТ «БМ БАНК» до Бороді-
нової Світлани Дмитрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11.02.2016 року (ре-
зервна дата 15.02.2016 року) о 16 годині 30 хвилин
у залі Білокуракинського районного суду Луганської
області, місцезнаходження зареєстроване за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі
відповідача на підставі ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно B. C.

Постійно діючим третейським судом при АУБ по-
рушено провадження у справах за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» про стягнення заборгованості до:

• ТОВ «Феротрейд» та ТОВ «Торговий дім «Граніт»
(Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд.
10), справа №07/16;

• Шевченка Тараса Григоровича (Донецька об-
ласть, м. Зугрес, вул. Набережна, буд.1), справа
№2133/15.

З позовом можна ознайомитися, звернувшись до
третейського суду за телефоном: (044) 5168718 або
ел. поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове засі-
дання відбудеться 19.02.2016 р. о 10-00 год. за ад-
ресою: м.Київ, вул. Марини Раскової, 15, к.811. Це
оголошення розміщене також на сайті третейського
суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповіда-
чів справа може бути розглянута за їх відсутності.

Третейський суддя В. М. Ярошовець

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє, що
11.01.2016 р. винесене заочне рішення наступного змісту: Позов Фер-
мерського господарства «Віктор» до Омельяненка Миколи Митро-
фановича про розірвання договору оренди земельної ділянки
задовольнити.

Розірвати договір оренди 2 земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення, загальною площею 9,2427 га, що знаходиться
на території Голубівської сільської ради Попаснянського району Лу-
ганської області, укладений 23 жовтня 2012 року між Омельяненко
Миколою Митрофановичем та Фермерським господарством 
«Віктор», зареєстрований у Державному реєстрі земель за 
№ 442388154000993 від 23 жовтня 2012 року.

Стягнути з Омельяненка Миколи Митрофановича, реєстраційний
номер облікової картки платника податків 2119922057, на користь
Фермерського господарства «Віктор», р/р 2600630136635 в ПАТ
«Банк «Національний кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ 30053491, ІПН
300534912261, судові витрати у сумі 1638 (одна тисяча шістсот трид-
цять вісім) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним
судом Луганської області за письмовою заявою відповідача, поданою
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє
про те, що 14.01.2016 р. винесене заочне рішення наступного
змісту: Позов Фермерського господарства «Віктор» до Моше-
нець Ольги Миколаївни про розірвання договору оренди земель-
ної ділянки задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, загальною площею 3,38 га, що знахо-
диться на території Голубівської сільської ради Попаснянського
району Луганської області, укладений 26 травня 2011 року між
Мошенець Ольгою Миколаївною та Фермерським господар-
ством «Віктор», зареєстрований Голубівською сільською радою
за № 1784 26 травня 2011 року.

Стягнути з Мошенець Ольги Миколаївни, реєстраційний
номер облікової картки платника податків 1718310806, на ко-
ристь Фермерського господарства «Віктор», р/р 2600630136635
в ПАТ «Банк «Національний кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ
30053491, ІПН 300534912261, судові витрати у сумі 1638 (одна
тисяча шістсот тридцять вісім) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським 
районним судом Луганської області за письмовою заявою від-
повідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його
копії.

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє
про те, що 27.01.2016 р. винесено заочне рішення наступного
змісту: Позов Фермерського господарства «Віктор» до Терлець-
кого Петра Петровича про розірвання договору оренди земель-
ної ділянки задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, загальною площею 6,92 га, що знахо-
диться на території Голубівської сільської ради Попаснянського
району Луганської області, укладений 22 серпня 2012 року між
Терлецьким Петром Петровичем та Фермерським господар-
ством «Віктор», зареєстрований у Державному реєстрі земель
за № 442388154000993 від 22 серпня 2012 року.

Стягнути з Терлецького Петра Петровича, реєстраційний
номер облікової картки платника податків 2264671493, на ко-
ристь Фермерського господарства «Віктор», р/р 2600630136635
в ПАТ «Банк «Національний кредит», МФО 320702, ЄДРПОУ
30053491, ІПН 300534912261, судові витрати у сумі 1638 (одна
тисяча шістсот тридцять вісім) гривень.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським 
районним судом Луганської області за письмовою заявою від-
повідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його
копії.

Суддя A. B. Архипенко

«19» лютого 2016 року відбудеться загальний аукціон з продажу необробленої деревини лісогосподарських 
підприємств Київського ОУЛМГ Держлісагентства України (ресурс ІІ кварталу 2016 року).

Торги проводяться о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 3, бізнес-центр «Кубік центр», конференц-зала,
шостий поверх.

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціонах, подають за адресою:
04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-68-12 такі документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Нотаріально засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Виписки з єдиного державного

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної особи або фізичної особи – підприємця) та установчих
документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики України та свідоцтва
про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного податку).

4. Довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої дере-
вини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів ку-
півлі-продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску у розмірі 5 відсотків
від вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги, можна одер-
жати за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27 (e-mail:
wood@agrex.gov.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі agrex.gov.ua.

Прийом заявок на загальний аукціон завершується 17 лютого 2016 року о 18:00.
Оплата гарантійних внесків:
Отримувач: АГРАРНА БІРЖА
ЄДРПОУ: 33947314
р/р: 26007010434302 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві
МФО: 300346

_________________________________
Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних торгів з продажу

необробленої деревини

Червоноармійський районний суд Житомирської області ви-
кликає Сукова Андрія Сергійовича, зареєстрованого за адресою:
вул. Інтернаціональна, 1, с. Корсунь, м. Єнакієве Донецької об-
ласті, останнє відоме місце проживання: вул. Ватутіна, 3, с. Ан-
дріївка, Червоноармійський район, Житомирська область, як
відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом Су-
кової Ірини Олександрівни до Сукова Андрія Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання
неповнолітньої дитини. Розгляд справи відбудеться 16 лютого
2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Червоноармій-
ського райсуду Житомирської області за адресою: смт Черво-
ноармійськ, вул. Шевченка, 116, Житомирська область. У разі
неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи дока-
зів.

Суддя П. О. Кулик

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Михайлуцу
Ольгу Олександрівну о 15 год. 30 хв. 11 лютого 2016
року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/14198/15-ц 2-6095/15 за позовом Національ-
ного авіаційного університету до Михайлуци Ольги
Олександрівни про стягнення заборгованості.

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

Суддя В. В. Українець

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 22.02.2016 року о 10 год.
30 хв., каб. № 48, як відповідачів Фоміна Юрія Ан-
дрійовича та Фоміну Тетяну Олександрівну за позо-
вом ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» до Фоміна Ю.А.,
Фоміної Т.О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за їх відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя І. Й. Наумова

Фрунзенський райсуд м. Харкова викликає

Омельченко Н. І. як обвинувачену на 11.02.2016 року

о 15.00 год. по кримінальному провадженню за об-

винуваченням Омельченко Н. І. за ч. 1 ст. 190, ч. 4

ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Харків, б/р Б. Хмель-

ницького, б. 32/38, кабінет № 3, пов. № 1.

Суддя Т. М. Алфьорова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, м.
Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Каминіної Марини Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Каминіна Марина Петрівна, останнє відоме місце реєстрації та мешкання
якої: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Бєстужева, 76, викликається для
участі у розгляді вищевказаної цивільної справи на 09 лютого 2016 року о 09.30 годині,
кабінет № 201, другий поверх. Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у справі матеріалів. 

Суддя Ковтуненко О. В.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Бакова Ки-
рила Івановича як відповідача в судове засідання з цивільної справи
№ 426/5577/15ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Бакова Кирила Івановича про стяг-
нення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 10 лютого
2016 року о 10-30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя О. А. Гашинська

Снятинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє гр.
Рожко Василя Івановича, 31.05.1975 року народження, про те, що йому не-
обхідно 09.02.2016 року на 10 год. 00 хв. з’явитись в приміщення суду, що
знаходиться за адресою: м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 56 для участі
у судовому засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Рожко Василя Івановича про стягнення заборгованості, як відповідача.
Пропонуємо надати суду всі наявні докази за зазначеною справою.

Рожко Василь Іванович у випадку неявки зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки. В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатись у його відсутності.

Суддя Сегін І. Р.

Корсунь-Шевченківський районний суд

Черкаської області викликає в судове засі-

дання Чуєнка Василя Сергійовича для роз-

гляду цивільної справи за позовом ТОВ

«Кредекс фінанс» про стягнення боргу. Су-

дове засідання відбудеться 08.02.2016 р. о

10.00 год. у приміщенні суду (вул. Гагаріна,

61/4, м. Корсунь-Шевченківський). У разі не-

явки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Савранський О. А.

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає відповідача Носкова Сергія
Вікторовича, 30.09.1975 року народження,
який мешкає за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, м. Золоте-1, вул. Мен-
делєєва, б. 2, кв. 33, у судове засідання по
цивільній справі № 423/1568/15-ц за позовом
Носкової Олени Михайлівни про стягнення
аліментів, що відбудеться 11 лютого 2016
року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Шпак Олени Іванівни, Сав-
ченко Тетяни Олексіївни про стягнення заборгованості по кредит-
ному договору.

1. Відповідач у справі: Шпак Олена Іванівна, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка-24, вул. Малинича, 28/13, викликається на 08 год.
30 хв. 10 лютого 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

2. Відповідач у справі: Савченко Тетяна Олексіївна, останнє місце
мешкання: м. Львів, вул. Ак. Кучера, 18/4, викликається на 08 год.
30 хв. 10 лютого 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсут-
ності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Коломийським міськрайонним судом призначена до розгляду
цивільна справа за позовом Коломийської міжрайонної проку-
ратури в інтересах держави до Нижньовербізької сільської ради,
Сопівської сільської ради, М’якущака Михайла Михайловича,
Поп’юк Євдокії Василівни про скасування рішення органу місце-
вого самоврядування.

В судове засідання по справі викликаються відповідачі: Поп’юк
Євдокія Василівна, останнє відоме місце проживання: вул. Г. Ар-
темовського, 25, кв. 2, м. Чернівці Чернівецької області, та М’яку-
щак Михайло Михайлович, останнє відоме місце проживання:
вул. Шкрібляка, 1, м. Коломия, на 14 год. 00 хв. 9 лютого 2016
року в приміщення суду: м. Коломия, пр. Грушевського, 29.

Суд пропонує відповідачам подати докази по справі, у разі
відсутності справа буде заслухана без їхньої участі.

Суддя Хільчук І. І.
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реклама. оголошення
Ємільчинський районний суд Житомирської області

викликає відповідачів Гуцька Андрія Володимировича,
Смагіна Романа Вікторовича у цивільній справі за позо-
вом Гончарук Ніни Вікторівни до Гуцька Андрія Володи-
мировича, Смагіна Романа Вікторовича про визнання
осіб такими, що втратили право користування житловим
приміщенням в судове засідання, яке відбудеться 18 лю-
того 2016 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Жи-
томирська область, смт Ємільчине, вул. Жовтня, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у відсутності відповідачів Гуцька Андрія Володими-
ровича, Смагіна Романа Вікторовича. 

Суддя В. А. Гресько

Погребищенський районний суд Вінницької об-
ласті викликає Короля Олексія Олександровича, ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання:
Вінницька область, м. Погребище, вул. Степана Ко-
роля, буд. 73, в якості відповідача по цивільній
справі № 143/436/15-ц за позовом ТОВ « Юридична
фірма «Юрпроект» про стягнення заборгованості за
договором про надання юридичних послуг, в судове
засідання на 11:00 год. 22 лютого 2016 року, яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Погре-
бище, вул. Б. Хмельницького, 51, Вінницька обл., зал
№ 1. 

Суддя Марченко Л. В.

Тернопільське державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа» пропонує до реалізації авіаційні
двигуни ГТД-350 в кількості 15 одиниць, які потребують капітального ремонту. 

Технічні дані двигунів. 
Двигуни несправні, частина не комплектні, ці двигуни були зняті з різних причин з експлуатації в 1990-1994

роках для виконання капітального ремонту, довгий час зберігалися з порушенням технології. 

Дані двигуни знаходяться в державній власності. Реалізація двигунів виконується згідно Методичних рекомен-
дацій щодо розгляду Міністерством інфраструктури України звернень стосовно розпорядження майном підпри-
ємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України №246 від
11.06.2014 року. 

Ціна кожного окремого двигуна визначається незалежною експертною оцінкою. 
Експертна оцінка виконується за кошти покупця. 
Контактна особа: Смоленський Олександр Олексійович. 
Контактний телефон: 097 720 31 02. 
Електронна пошта: teravia@mail.ru

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача Чуркіна Віталія Петровича для
участі в цивільній справі № 408/5977/14-ц за позовом
ПАТ Страхова компанія «Провідна» до Чуркіна Віталія
Петровича про відшкодування моральної шкоди, слу-
хання якої відбудеться 18 лютого 2016 року о 15 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Суддя Голопристанського районного суду Херсон-
ської області Францішко Ю. В. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Старос-
тіна Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 24.02.2016 року в 09:00 год. за адресою:
Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького,
буд. 19, та викликає до суду відповідача Старостіна Ан-
дрія Миколайовича, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, Голопристанський район, с. Нова
Збур’ївка, вул. Садова, буд. 56. У разі неявки відповідача
у судове засідання справа буде розглядатися за його від-
сутності.

 
№ 
з/п 

Найменування майна 
Рік 

випуску 

Номер двигуна 
 
інвентарний заводський 

1 Двигун ГТД-350 1982 8-15 481622018 
2 Двигун ГТД-350 1984 8-16 481643042 
3 Двигун ГТД-350 1985 8-17 481653044 
4 Двигун ГТД-350 1984 8-18 481644150 
5 Двигун ГТД-350 1975 8-19 361698101 
6 Двигун ГТД-350 1982 8-20 481623163 
7 Двигун ГТД-350 1983 8-21 481633110 
8 Двигун ГТД-350 1990 8-22 491602003 
9 Двигун ГТД-350 1990 8-23 491602007 
10 Двигун ГТД-350 1990 8-24 491604040 
11 Двигун ГТД-350 1983 8-25 481632188 
12 Двигун ГТД-350 1976 8-26 371664166 
13 Двигун ГТД-350 1982 8-27 481624141 
14 Двигун ГТД-350 1983 8-28 481634007 
15 Двигун ГТД-350 1986 8-29 481662029 

 
 

Васильківський міськрайонний суд Київської 
області викликає Литвинова Сергія Сергійовича 
у судове засідання як відповідача у справі 
№ 362/5108/14-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Литвинова Сергія Сергійовича про стягнення забор-
гованості, яке призначене на 30 березня 2016 року о
10 годині 00 хвилин, в приміщенні Васильківського
міськрайонного суду Київської області за адресою: м.
Васильків, Київської області, вул. Шевченка, 8, зал.
208, головуючий у справі суддя Медведєв К. В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання
без поважних причин, судове засідання буде прове-
дено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст.74
ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

В провадженні Вижницького районного суду Чер-
нівецької області знаходиться цивільна справа 
№ 713/51/16-ц провадження № 2/713/95/16 за позо-
вом Маковей Костянтина Олександровича до Паре-
нюк Роксани Іванівни про розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначений на 26 лю-
того 2016 року о 10.00 год. у приміщенні Вижниць-
кого районного суду м. Вижниця, вул. Українська,
13, Чернівецька область, суддя Кибич І. А.

Суд викликає Паренюк Роксану Іванівну, 08
грудня 1967 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Чернівці, вул. Коперника, 2-А/35, як
відповідача по справі.

Явка до суду є обов’язковою, в разі неявки відпо-
відача справа розглядатиметься без її участі за на-
явними матеріалами.

Радченко Віра Борисівна, останнє місце реєстрації: 
пр. Металургів, 22-173, м. Дніпродзержинськ, виклика-
ється у відкрите судове засідання як відповідач об 11.00
годині 26 лютого 2016 року по справі за позовом ТОВ
Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» до Радченко Віри Борисівни про «Про стягнення
заборгованості за кредитним договором».

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є. Д. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Дніпродзержинськ, вулиця Петровського
166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Радченко Віра Бо-
рисівна вважається повідомленою про час і місце
розгляду справи.

У разі її неявки справу буде розглянуто за її відсут-
ністю.

У провадженні Малиновського районного суду м.
Одеси у судді Тополевої Ю. В. перебуває цивільна
справа за позовом ТОВ «Главбуд плюс» до Міхай-
луце В’ячеслава Пантелійовича, Абрамовського Ар-
тура Всеволодовича, Стоєва Георгія Федоровича,
Стоєва Руслана Саідовича, Міхайлуце Пантелія Кос-
тянтиновича, за участю третіх осіб, що не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, приватного но-
таріуса Одеського міського нотаріального округу
Димерлій Ольги Михайлівни та Одеської міської
ради про визнання договорів купівлі-продажу, іпо-
теки нерухомого майна недійсними.

Малиновський районний суд м. Одеси повідом-
ляє:

Міхайлуце В’ячеслава Пантелійовича; 
Абрамовського Артура Всеволодовича; 
Стоєва Георгія Федоровича; 
Стоєва Руслана Саідовича; 
Міхайлуце Пантелія Костянтиновича про те, що

чергове судове засідання по зазначеній справі від-
будеться об 11 год. 30 хв. 16.02.2016 р. у залі судо-
вих засідань №206 Малиновського районного суду
м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1 «А». В разі неявки у судове засідання
відповідачі мають повідомити суд про причини такої
неявки. В разі неявки відповідачів у судове засідання
суд вправі розглянути справу за їх відсутністю.

22.02.2016 року о 14 год. 00 хв., в приміщенні Козя-
тинського міськрайонного суду (вул. Грушевського, 64,
м. Козятин, Вінницька область) відбудеться розгляд
справи за позовом Морозова Юрія Івановича до Шори-
ної Алли Павлівни, Фастаківської Ірини Юріївни, Шоріна
Павла Павловича про визнання осіб такими, що втратили
право користування жилим приміщенням.

Суд викликає як відповідачів Шорину Аллу Павлівну
(останнє місце проживання: 22100, м. Козятин, Вінниць-
кої обл., вул. Горького, 10, кв. 3) та Шоріна Павла Па-
вловича (останнє місце проживання: 22100, м. Козятин,
Вінницької обл., вул. Горького, 10, кв. 3).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про час і місце розгляду
справи і у випадку їх неявки справа може бути розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Крейдін О. О.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/8170/15-ц, про-
вадження № 2/591/371/16 за позовом ПАТ «КБ При-
ватбанк» до Голишева Олександра Сергійовича про
стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Голишева
Олександра Сергійовича, останнє відоме місце реєс-
трації та проживання: вул. Охтирська, буд. 31, кв. 12,
м. Суми та провулок Котовського, буд. 20, м. Суми
як відповідача по справі на 04 березня 2016 року о
09.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми, що розташоване за ад-
ресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505,
головуючий суддя Бурда Б. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання
справа буде розглянута в його відсутність.

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання на 19.02.2016 року о
09.00 год. як відповідача Орлова Володимира Мико-
лайовича за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Орлова
Володимира Миколайовича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за
адресою: вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглядатися за його відсутності за на-
явними у справі доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу його
обов’язок повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя С. П. Савчак

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Зосімова Сергія Петровича, який
проживає за адресою: Запорізька область, м. Мелі-
тополь, вул. Дзержинського, б. 25, кв. 4, що 09 лю-
того 2016 року о 09-30 годині в приміщенні
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Дзержинського, 90, буде слухатися ци-
вільна справа № 320/9249/15-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Зосімова С. П. про стягнення за-
боргованості.

Суддя Ю. В. Ковальова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,
5) розглядає цивільні справи за позовами: 

№219/11323/2015-ц — ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Малюх Ольги Григорівни; 

№219/11254/2015-ц — ПАТ КБ «Приватбанк» до Ма-
нецького Романа Сергійовича;

№219/9364/2015-ц — ПАТ КБ «Приватбанк» до Ва-
реня Валентини Василівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачі по справі викликаються до суду (Донецька
область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб.201) для
участі в розгляді справи по суті на 09-30 годину 18 лю-
того 2016 року:

— Малюх Ольга Григорівна, 21.06.1954 р.н., мешкає
в с. Парасковіївка Артемівського р-ну Донецької області,
вул. Леніна, буд. 36;

— Вареня Валентина Василівна, 08.06.1967 р.н., меш-
кає: с. Клинове Артемівського р-ну Донецької області,
вул. Миру, буд. 12;

— Малецький Роман Сергійович, 08.04.1983 р.н.,
мешкає: м. Артемівськ Донецької області, вул. Некра-
сова, 38 — 23.

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

Суддя Воробйова І. В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання у якості відповідача Степаненка Леоніда Мико-
лайовича, місце проживання невідоме, по цивільній справі
№ 523/18749/15-ц за позовом публічного акціонерного то-
вариства «Альфа Банк» до Степаненка Леоніда Миколайо-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 лютого 2016 року о
10.30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зал судових засідань №16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних до-
казів.

Суддя В. В. Бузовський

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105) викликає
в судове засідання на 25 лютого 2016 року на 14 годину
00 хвилин Мягченка Олександра Івановича, проживаю-
чого в с. Введенка, вулиця Толбухіна, № 50 Саратського
району Одеської області, як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Альфа Банк» до Мягченка Олександра Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором у
сумі 36776 гривень 32 копійки.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Суддя Бучацька А. І.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Шу-
лежко Віктора Петровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Лазурна, 21-а, у судове засідання
по цивільній справі за позовом Лемещук Олексія Вади-
мовича до Шулежко Катерини Миколаївни, Шулежко
Віктора Петровича про відшкодування майнової та мо-
ральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспор-
тної пригоди, яке призначене до слухання на 23.02.2016
року о 10 год. 30 хв. у каб. № 213 суду за адресою: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а. У разі неявки у судове засі-
дання без поважних причин, розгляд справи буде про-
ведено за Вашої відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Загальними зборами учасників Това-
риства з обмеженою відповідальністю
«ФІНАНСОВА ГРУПА БАЙКАЛ» (код ЄД-
РПОУ 37136453, зареєстроване за адресою: 65005,
Одеська обл., місто Одеса, вул. Бабеля, 24) прийнято
рішення №28 від 28.01.2016 р., про подання до На-
ціональної комісії з державного регулювання у сфері
ринків фінансових послуг заяви про виключення То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАН-
СОВА ГРУПА БАЙКАЛ» з Державного реєстру
фінансових установ.

У провадженні Малиновського районного суду 
м. Одеси у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна
справа за позовом ПАТ «Альфа-банк» до Бадалова
Тофіг Теймур огли про стягнення заборгованості. Пові-
домляємо відповідача Бадалова Тофіг Теймур огли про
час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке
відбудеться о 09 год. 15 xв.18.02.2016 р. у залі засідань
№205 Малиновського районного суду м. Одеси, який
розташований за адресою: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1 А. В
разі неявки у судове засідання відповідач має повідо-
мити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
у судове засідання суд вправі розглянути справу за його
відсутністю.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє Жигало Руслана Ми-
колайовича, що справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального
районного суду м. Дніпропетровська від 15 квітня 2015 року по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Жигало Руслана Мико-
лайовича про стягнення заборгованості, відкладено до розгляду в Апеляційному
суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 14
годину 20 хвилин 23 лютого 2016 року. У разі неявки сторін у судове засідання
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. Ю. Ткаченко

Криничанський районний суд повідомляє, що в провадженні суду
знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Шмельова Романа Ми-
колайовича, 17 травня 1986 року народження, про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 25 лютого 2016 року о 10 годині в залі
Криничанського районного суду за адресою: с. Кринички, вул. Викон-
комівська, 17 Криничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Лісняк В. В.

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Небожатка Олек-
сандра Леонідовича, останнє місце реєстрації в с. Ганжалівка Лисянського
району Черкаської області, вул. Котовського, 15, про стягнення заборгова-
ності за договором кредиту.

Відповідач Небожатко Олександр Леонідович викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 15 лютого 2016 року о 09-00 годині в приміщенні
Лисянського районного суду Черкаської області в смт Лисянка, вул. Кірова,
4, зал №7. У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розгля-
нуто на підставі наявних матеріалів.

Суддя Пічкур С. Д.
Путивльський районний суд Сумської області викликає в якості відпові-

дача Лєпьошкіну Світлану Володимирівну, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Миронникова, 6, с. Бунякине Путивльський р-н, Сумська обл., у
цивільній справі № 584/1281/15-ц, пр. № 2/584/18/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Лєпьошкіної
(Шеремета) Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться 22.02.2016 р. о 09-00 го-
дині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Путивль, вул. Кірова, буд.
54. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі на-
явних в ній доказів.

Суддя С. М. Токарєв

Соценко Анастасія Вікторівна, 17.05.1984 року народження, уродженка
смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, останнє відоме місце
проживання: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Ле-
ніна, буд. №26, викликається в якості відповідачки по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий роз-
гляд відбудеться 18.02.2016 року о 09 год. в приміщенні Скадовського
районного суду, розташованого в м. Скадовську Херсонської області, вул.
Пролетарська, 39. У разі неявки справа розглядатиметься за наявними до-
казами. 

Суддя Н. І. Ведмідська

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Мар-
тинюка Ігоря Володимировича як відповідача у цивільній справі за по-
зовом ПАТ СК «АХА Страхування» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.02.2016 року о 09.40 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбудеться за його від-
сутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення про при-
чини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко
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Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Лисенко Людмилу Костян-
тинівну, 03.06.1953 року народження, остання ад-
реса мешкання: м. Маріуполь, б. Шевченка, 238-8,
як відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, розгляд якої відбудеться
15.02.2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність. 

Суддя Н. В. Хараджа

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Дьоміна Дениса Сергійо-
вича, 06.07.1985 року народження, остання адреса
мешкання: м. Маріуполь, пр. Металургів, 84а-44, як
відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, розгляд якої відбудеться
15.02.2016 р. о 08.40 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Н. В. Хараджа

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання відповідача Блінкова
Аліма Володимировича по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Блінкова Аліма Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 09 лютого 2016
року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду по вул. Ко-
ломенській, 18, м. Умань.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
без Вашої участі за наявними у справі доказами і по-
становлено заочне рішення.

Суддя Л. В. Горячківська

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання відповідача Гераси-
менка Павла Миколайовича по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Герасименка
Павла Миколайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 09 лютого 2016
року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду по вул. Ко-
ломенській, 18, м. Умань. У разі неявки та невико-
нання обов’язку повідомити суд про причини неявки,
справу буде вирішено без Вашої участі за наявними
у справі доказами і постановлено заочне рішення.

Суддя Л. В. Горячківська

Кам’янсько-Дніпровським районним судом Запо-

різької області викликається до суду Корякін Олексій

Олексійович (останнє відоме місце проживання:

71330, Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський р-

н, с. Благовіщенна, вул. Миру, буд. 36, кв. 4) об 11

годині 30 хвилин 10.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 318/3364/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Петров В. В.

Вишгородський районний суд Київської області повідом-
ляє, що Філатова Вячеслава Юрійовича та Філатову Оксану
Володимирівну викликають в судове засідання в якості від-
повідачів у цивільній справі за позовом Вишгородського 
районного комунального підприємства «Вишгородтепломе-
режа» до Філатова Вячеслава Юрійовича та Філатової Оксани
Володимирівни про стягнення заборгованості за опалення.
Судове засідання відбудеться 09 лютого 2016 року о 09 годині
30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет
№ 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин справа
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя М. Б. Баличева

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача — пред-
ставника Свердловської міської ради (остання ві-
дома адреса: Луганська обл., м. Свердловськ, вул.
Енгельса, буд. 42 ) по справі за позовом Нестеренка
Олега Вікторовича до Свердловської міської ради
про визнання права власності на спадкове майно,
яке відбудеться 16.02.2016 року о 08.00.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає
Панасюка Андрія Сергійовича в судове засідання на
23 лютого 2016 року на 09 год. 00 хв. як відповідача
у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Пана-
сюка Андрія Сергійовича про стягнення заборгова-
ності.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
без Вашої участі за наявними у справі доказами і по-
становлено заочне рішення.

Суддя Ю. В. Мазуренко

29 січня 2016 року в заочному порядку було 
розглянуто цивільну справу № 178/1886/15-ц,
2/178/41/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ра-
бота Вікторії Сергіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Даним заочним рішенням
позовні вимоги були задоволені у повному обсязі. З
повним текстом рішення відповідачка Работа B. C.
може ознайомитись, звернувшись до канцелярії
Криничанського районного суду Дніпропетровської
області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт
Кринички.

Голова суду Лісняк В. В.

29 січня 2016 року в заочному порядку було 
розглянуто цивільну справу № 178/1864/15-ц,
2/178/36/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Трубнікова Олега Олеговича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Даним заочним рі-
шенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідач Труб-
ніков О. О. може ознайомитись, звернувшись до кан-
целярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Голова суду Лісняк В. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Там-
бовцева Олександра Олександровича у якості відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/1281/16 за позовом
Тамбовцевої Оксани Юріївни до Тамбовцева Олександра
Олександровича про розірвання шлюбу у судове засі-
дання на 24 лютого 2016 р. о 09:30 год.

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

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за
Вашої відсутності за наявними у справі доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
11.02.2016 року о 09 год. 30 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/20391/15-ц за позовом ПАТ «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» до
Кузьменка Олексія Миколайовича про стягнення забор-
гованості. 

Кузьменко Олексій Миколайович, останнє відоме
місце знаходження: АР Крим, м. Севастополь, вул. Пе-
редова, 1/8, кв. 2, викликається в судове засідання як
відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає як відповідача Ульянєєва Єгора Віталійовича
у цивільній справі за позовом Ульянєєвої Наталії
Олександрівни до Ульянєєва Єгора Віталійовича про
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини в судове засідання, призначене о 09 годині 30
хвилин 22 лютого 2016 року, яке відбудеться в при-
міщенні Шевченківського районного суду м. Запо-
ріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 
б. 117а, каб. 17. 

Суддя Галущенко Ю. А.

В провадженні Лугинського районного суду Житомир-
ської області знаходиться спеціальне кримінальне провад-
ження № 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра
Огли, 24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.
27, ч. 2 ст. 204 КК України. Обвинувачений Гулієв Бадир
Бакір Огли зареєстрований за адресою: вул. Слов’янська, 3,
кв. 85, м. Красний Лиман Донецької обл. та проживаючий
за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а, кв. 1, м. Київ. На під-
ставі ст. cт. 323, 297-5, 135 КПК України Вам необхідно
з’явитись 10 лютого 2016 року о 10 годині 00 хв. в судове
засідання до суду за адресою: Житомирська область, Лу-
гинський район, смт Лугини, вул. К. Маркса, 2-а.

Суддя І. І. Денисюк

Макарівським районним судом Київської області

було винесено заочне рішення від 24.12.2015 року,

яким позовні вимоги Кадикало Анни Михайлівни до

Власюка Анатолія Анатолійовича, третя особа:

служба у справах дітей Макарівської РДА про по-

збавлення батьківських прав — задоволено.

Суддя А. В. Косенко

Тетіївський районний суд Київської області викликає
Гончар Юрія Івановича, 1964 року народження, як від-
повідача в судове засідання в цивільній справі
№380/1767/15-ц за позовом Марценюка Юрія Борисо-
вича в інтересах неповнолітнього сина Марценюка Рус-
лана Юрійовича до Гончар Юрія Івановича, третя особа:
Тетіївська державна нотаріальна контора про усунення
від права на спадкування за законом, що відбудеться об
11 год. 00 хв. 26.02.2016 року в приміщенні Тетіївського
районного суду за адресою: 09800, Київська область, 
м. Тетіїв, вул. Леніна, 27. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. А. Кравець

Франківський районний суд м. Львова викликає

Касапського Андрія Миколайовича, 83003, м. До-

нецьк, просп. Ілліча, 22/78, як відповідача у справі

про стягнення аліментів та позбавлення батьківських

прав, яке відбудеться 22.02.2016 року о 17.30 год. у

приміщенні суду за адресою: м. Львів, вул. Героїв

Крут, 1в, каб. 201, та попереджає, що у випадку не-

явки, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. І. Гулієва

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів в судове засідання Цой Сергія
Костянтиновича, Савченко Тетяну Олексіївну в справі
№ 433/29/16-ц-2/433/155/16 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Цой Сергія Костянтиновича, Савченко Те-
тяни Олексіївни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 09 лютого 2016 року о 09
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Хайдеу Віорела-Ніколає, який не зареєстрова-
ний, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці,
Полєтаєва, 12/57, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Князєвої Олени Ва-
силівни до Хайдеу Віорела-Ніколає про розірвання
шлюбу на 09-30 годину 18 лютого 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна 4, кабінет
№ 21.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя Л. К. Кирилюк

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Матаржук Марію Василівну, Зайцеву Олену Володими-
рівну, Курячева Миколу Анатолійовича як відповідачів 
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/1302/15-ц (Провадження № 2/420/1055/15) за позо-
вом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Матаржук Марії Ва-
силівни, Зайцевої Олени Володимирівни, Курячева Миколи
Анатолійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 15 лю-
того 2016 року о 14 год. 00 хв. (резервна дата судового за-
сідання - 22 лютого 2016 року о 14 год. 20 хв.) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/1947/15-ц
за позовом Медведенко Ольги Сергіївни до Медведенка
Олександра Борисовича про розірвання шлюбу викликає
в судове засідання, яке відбудеться 12 лютого 2016 року
о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Богуслав, Київська об-
ласть, вул. Франка, 29-а, як відповідача:

Медведенко Олександра Борисовича, 16 січня 1980
року народження (зареєстрований: вул. Свердлова, 
55-А, м. Богуслав Київської області, фактично прожи-
ваючий: вул. Чапаєва, 5, м. Богуслав Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Южний міський суд Одеської області викликає Артюхову
Ольгу Федорівну як відповідачку по цивільній справі 
№ 519/1218/15-ц за позовом Дудоліної Маргарити Олексан-
дрівни до Артюхової Ольги Федорівни, третя особа: управ-
ління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Южненської міської ради Одеської області, про ро-
зірвання договору довічного утримання, у судове засідання
яке відбудеться 10 березня 2016 року о 09 год. 45 хв. в залі
№ 1 Южного міського суду Одеської області, який розташо-
вано за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорів-
ського Десанту, 26а.

У разі неявки Артюхової Ольги Федорівни у судове засі-
дання справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя В. Г. Котов

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Кузнецова Валентина Володимировича, Куз-
нецову Ларису Володимирівну для участі в цивільній справі
№ 408/6046/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузне-
цова Валентина Володимировича, Кузнецової Лариси Воло-
димирівни про стягнення заборгованості, слухання якої
відбудеться 19 лютого 2016 року о 16 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Мікіцей Євгена Євгеновича як відповідача у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/2560/15-ц (Провадження № 2/420/1936/15) за по-
зовом Охонько Павла Сергійовича до Мікіцей Євгена Єв-
геновича про стягнення заборгованості за договором
позики, яке відбудеться 16 лютого 2016 року о 14 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання 23 лютого 2016
року о 14 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новоп-
сков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Липовецький районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідачів Барсукову Наталію Сергіївну
та Романюка Сергія Сергійовича на судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні Липовецького
районного суду по вул. Шевченка, 1, м. Липовець
Липовецького району Вінницької області 26 лютого
2016 року о 15 годині 00 хвилин по цивільній справі
за позовом Романюк Галини Данилівни до Барсуко-
вої Наталії Сергіївни, Романюка Сергія Сергійовича
про визнання права власності на спадкове майно та
пропонує надати всі наявні у них докази для підтвер-
дження своїх заперечень проти позову.

Суддя С. І. Стадник

Здолбунівський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Давидюка Дмитра Валерійовича
по справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Євро-
пейська агенція з повернення боргів» про стягнення за-
боргованості до Давидюка Дмитра Валерійовича про
стягнення заборгованості 16 лютого 2016 року о 10 год.
30 хв. в приміщення суду за адресою: м. Здолбунів, вул.
Незалежності, 10 Рівненської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме
справу без участі відповідача на підставі наявних у справі
доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. М. Мичка

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
24.02.2016 року о 13 год. 00 хв. як відповідача Шар-
ненкова Василя Івановича по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства  Комерційний банк
«Приватбанк» до Шарненкова Василя Івановича,
Пелих Ірини Леонідівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М. А.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Мирошника Сергія Григорійовича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «БМ Банк»
до Мирошника Сергія Григорійовича про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області о 09 годині 00
хвилин 15 лютого 2016 р. за адресою: с. Марківка, пл.
Жовтнева, буд. 31, Луганської області.

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

Суддя В. М. Шкиря

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Головко В’ячеслава Сергійо-
вича за позовом Головко Світлани Миколаївни до
Головко В’ячеслава Сергійовича про розірвання
шлюбу, розгляд якої відбудеться 19.02.2016 року о
10 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського район-
ного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Попель Едуарда Вітольдо-
вича по справі за позовом ТзОВ «Фінансова компа-
нія «Європейська агенція з повернення боргів» до
Попель Едуарда Вітольдовича про стягнення забор-
гованості 16 лютого 2016 року о 10 год. 30 хв. в при-
міщення суду за адресою: м. Здолбунів, вул.
Незалежності, 10, Рівненської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі наяв-
них у справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. М. Мичка

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає як відповідача Желєзного Олександра
Віталійовича, 03 жовтня 1977 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Суми, пр. Лушпи, 32, кв. 122, по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Желєзного Олек-
сандра Віталійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором в судове засідання на 16 лютого 2016
року о 15.00 годині за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13,
кабінет № 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися
у його відсутність в заочному порядку.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Третьякову Наталію Іго-
рівну, 17.08.1953 р.н., в судове засідання, яке при-
значене о 16 годині 00 хвилин 25.02.2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/66/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Тре-
тьякової Наталії Ігорівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 ЛюТОгО

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7       -1    +4
Житомирська -1    -6      +1    +6
Чернігівська -3    -8       -1    +4
Сумська -4    -9       -2    +3
Закарпатська -2    -7      +3    +8
Рівненська -1    -6      +3    +8
Львівська -1    -6      +3    +8
Івано-Франківська -3    -8      +2    +7
Волинська -1    -6      +3    +8
Хмельницька -1    -6      +2    +7
Чернівецька -3    -8      +3    +8
Тернопільська -1    -6      +3    +8
Вінницька -1    -6      +1    +6

Oбласть Нiч          День
Черкаська -4      -9      -1    +4
Кіровоградська -4      -9      -1    +4
Полтавська -4      -9      -2    +3
Дніпропетровська -4      -9      -1    +4
Одеська -2      -7      +2    +7
Миколаївська -2      -7      +1    +6
Херсонська -1      -6        0    +5
Запорізька +1      -4        0    +5
Харківська -4      -9      -2    +3
Донецька 0      -5      -2    +3
Луганська 0      -5      -2    +3
Крим +2      -3      -1    +4
Київ -3      -5      +2    +4

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло Кущ —
лауреат
премії 
імені Лесі
Українки

ВИЗнаннЯ. Комітет з при-
судження Премії Кабінету Мі-
ністрів імені Лесі Українки за
літературно-мистецькі твори
для дітей та юнацтва у 2015
році  під час засідання у Держ -
комтелерадіо шляхом таємно-
го голосування визначив і на-
звав імена переможців.

У номінації «Літературні
твори для дітей та юнацтва» ним став наш колега, власний ко-
респондент газети «Урядовий кур’єр» в Донецькій області Па-
вло Кущ за пригодницьку повість «АБВ, або Операція «Ставко-
завр», яка розповідає про пригоди сільських друзів-зірвиголів.
Вона дихає тонким гумором, наповнена добротою, допомагає
не втрачати оптимізм і віру у перемогу добра над злом.  Розра-
хована книга на дітей молодшого і середнього шкільного віку,
видана журналом «Донбас» та  Національною спілкою письмен-
ників України.

Нам Павло добре відомий як колега-журналіст, для творчого
стилю якого характерні блискуче знання української мови, ба-
жання докопатися до істини під час підготовки кожного мате-
ріалу, висока відповідальність як перед героями власних пуб-
лікацій, так і перед не відомими йому читачами. У його мате-
ріалах  пульсує жива думка, майстерно викладається зібраний
матеріал.

Патріот України, він не зміг змиритися із приходом цинічного
«русского міра» у його рідний Донецьк, з безчинствами і нищен-
ням прав людини, які під прикриттям нібито під будівництвом
квазі-держави творять нині проросійські сепаратисти та нащад-
ки сумнозвісного «залізного Фелікса». І тому переїхав на під-
контрольну українській владі територію.

А ще Павло Кущ — відомий письменник-сатирик, лауреат Лі-
тературної премії імені Остапа Вишні. Свідчить про його висо-
кий авторитет у колег те, що наш колега очолює Донецьку об-
ласну організацію Національної спілки письменників України. 

Редакція «Урядового кур’єра» вітає Павла і закликає: «Так,
колего, тримати й надалі!»

ганна РОМаШКО
для «Урядового кур’єра»

ЗВ’ЯЗОК З БаТЬ-
КіВЩИнОЮ. Упер-
ше за свою історію
Королівський ка-
надський монет-
ний двір випустить
монету у формі
яйця — «Традицій-
ну українську пи-
санку». Це буде
кольорова монета
із чистого срібла ва-
гою в одну унцію з об-
меженим тиражем 

4 тисячі екземпля-
рів. Присвячена

вона 125-річчю
першого укра-
їнського по-
селення в
Канаді. Ви-
пуск запла-
новано на
20 лютого.
Про це по-
в і д о м л я є
Українське

філателійне
та нумізма-

тичне товарис-
тво.

Дизайн монети
розробила ка-
надська мис-
ткиня Анна
Мораш. Ко-
жен еле-
мент пи-
санки на-
п о в н е н о
б а г а т и м
символіч-
ним зміс-
том, зок-
рема інди-
відуальними
кол ь о р а м и :
жовтий означає

молодість та чистоту, чер-
воний — радість та при-

страсть життя, зеле-
ний — колір весни,
що дарує надію та
відродження, чор-
ний — символізує
найтемніший час
перед світанком
та ідею вічності.

До речі, восе-
ни  діаспоряни-
земляки  відзна-

чатимуть ще й 75-
річчя створення

Конгресу українців
Канади.

УЄФА послабила санкції для «Динамо» 

Оксана гОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

КУПіТЬ КнИЖКУ! «Всім, хто купить цю книжку, рекомендую
підписати її. Але не своїм ім’ям, а написати «... днів до звільнен-
ня», і коли Олег повернеться в Україну, заповнити цю прогали-
ну», — порадив письменник Андрій Курков, презентуючи днями
«Купіть книжку — вона смішна» — новий твір українського ре-
жисера і письменника, незаконно ув’язненого в Росії. 

Видало дотепний та дуже легкий для сприйняття роман хар-
ківське видавництво «Фоліо», щоб підтримати Олега Сенцова,
який,  ставши жертвою російської пропаганди, не втратив об-
личчя і став взірцем громадянської мужності, незламності та
людської гідності. Однак навіть всесвітньо відомі письменники
та режисери марно зверталися до
представників російського кінема-
тографа із проханням посприяти
звільненню українського режисера.

На жаль, усі, хто бере участь у
долі Сенцова, нині безпорадні пе-
ред імперським кривосуддям, а на
допомогу «культурних» посіпак
Кремля годі сподіватися.  Варіантів
небагато: мусимо покладатися на
політиків і процес обміну, а може, й
чекати розвалу імперії. Та, на щас-
тя, ніхто не може  заборонити мит-
цеві писати, і завдяки зусиллям
видавця книжка вже побачила
світ.

«Купіть книжку — вона смішна»,
як і видана раніше збірка автобіог-
рафічних оповідань, були написані
до того, як Олег опинився у в’яз-
ниці. Тому Сенцов — не тюрем-
ний письменник, він ствердився
як автор перед своїм арештом.

Книжки різні. Розповіді про ди-
тинство — світлі й м’які, майже як
у Паустовського. А свіжа — про
пригоди трьох друзів з іноземни-
ми іменами в Африці —  водно-

час спроба відповісти на філософські запитан-
ня, які сам собі поставив.

Олег не спровокував того, що з ним сталося,
він у цьому не винен. Але у людей, котрі працю-
ють уявою, — режисерів, письменників — часто
виникають картинки, які передбачають, що з ни-
ми станеться. Тож директор видавництва «Фо-
ліо» Олександр Красовицький пообіцяв провести
презентацію повторно, щойно автор повернеться
в Україну.

«Дуже хочеться, щоб ці книжки прочитали на-
глядачі у ростовській в’язниці», — зауважив Ан-
дрій Курков. Звісно, твори не потраплять на по-
лиці російських книжкових магазинів, та, ймовір-
но, перетнуть кордон у приватних валізах.

У Києві презентували новий роман Олега Сенцова

Українцям у Канаді присвятили монету-писанку

Марія Лагідна
для «Урядового кур’єра»

дВанадЦЯТИЙ нЕ ЗаЙ-
ВИЙ! Перший матч 1/8 фіна-
лу Ліги чемпіонів «Динамо»
— «Манчестер Сіті» пройде
24 лютого у Києві на НСК
«Олімпійський» за підтримки
вболівальників. Союз євро-
пейських футбольних асоціа-
цій ухвалив рішення пом’як-
шити санкції до київського
клубу і дозволив провести до-
машню гру з «містянами» в
присутності глядачів. Також
«Динамо» заплатить штраф у
розмірі 50 тисяч євро, пові-
домляє офіційний сайт УЄФА.

Суворе покарання кияни
понесли за поведінку вболі-

вальників під час домашнього
матчу групового етапу Ліги
чемпіонів з лондонським
«Челсі», який пройшов 20
жовтня 2015 року і завершив-
ся з рахунком 0:0. Під час зус-
трічі фанати побили темнош-
кірих уболівальників і влашту-
вали масові заворушення. 

Перша гра без глядачів від-
булася в межах заключного
туру групового етапу Ліги
чемпіонів «Динамо» — «Мак-
кабі» (Тель-Авів). Кияни ви-
грали з рахунком 1:0 і впер-
ше після сезону 1998/1999
забезпечили собі участь в
плей-оф.

Відучора в касах НСК
«Олімпійський» та стадіону
«Динамо» ім. Валерія Лоба-

новського розпочали продаж
квитків на матч 24 лютого. 

Тим часом ФК «Динамо»
оголосив заявку на Лігу чем-
піонів. До списку включено 24
футболісти, серед яких і но-
вачки команди Олександр
Яковенко та Микита Корзун,
повідомляє прес-служба ди-
намівців. 28-річний півзахис-
ник Олександр Яковенко —
син відомого динамівця Па-
вла Яковенка — підписав кон-
тракт з ФК «Динамо»  на пра-
вах вільного агента. А 20-річ-
ний півзахисник молодіжної
збірної Білорусі Микита Кор-
зун перебрався до Києва з
мінського «Динамо». 

Президент столичного клу-
бу Ігор Суркіс задоволений

пом’якшенням санкцій і споді-
вається, що футболісти спов-
на віддячать заповненим три-
бунам.  

«Щасливий, що від нас не
пішли провідні футболісти.
Вдячний Ярмоленку, Драгові-
чу за їхню позицію: якщо йти,
то влітку. Сподіваюся, через
день-два Андрій почне пра-
цювати на повну силу. Із цим
ватажком команда значно
сильніша. Так само, як це ін-
ша команда, коли на воротах
Шовковський», — заявив 
І. Суркіс журналістам.

Днями динамівці зібралися
на тренувальний збір в іспан-
ській Малазі. Кажуть: є сти-
мул підготуватися до ігор з
«містянами» якнайкраще.

Парадоксально, але Олегів роман 
не містить жодного натяку на сюрреальні
події в житті автора

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
lit

ce
nt

r.
in

.u
a.

Ф
от

о 
з 

м
ер

еж
і Ф

ей
сб

ук
 

Ф
от

о 
з 

ар
хi

ву
 р

ед
ак

цi
ї




