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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 лютого 2016 року
USD 2594.1180   EUR 2920.1986      RUB 3.2808     /    AU 308700.04      AG 3922.31      PT 241771.80     PD 134115.90

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

Безлад на ринках лише 
на вигляд зумовлений
тільки базарною
стихією рядових
торгівців

ЦИФРА ДНЯ

Співпраця з МВФ
потрібна країні

ПОЗИЦІЯ. Подальша затримка з відновленням співпраці із
ключовим кредитором України — Міжнародним валютним фон-
дом — може спричинити негативні наслідки як для фінансової
стабільності нашої держави, так і для рівня добробуту громадян,
йдеться в коментарі Національного банку про подальшу співпра-
цю з МВФ.

Відновлення співпраці з фондом та іншими донорами сприяти-
ме збільшенню міжнародних резервів України в 2016 році до 
19,6 мільярда доларів, стане позитивним сигналом для інших між-
народних донорів і приватних інвесторів, що позитивно вплине на
платіжний баланс і стимулюватиме пришвидшення економічного
зростання. «Ми вважаємо життєво необхідним відновлення спів-
праці з міжнародними донорами, насамперед з Міжнародним ва-
лютним фондом», — цитує УНІАН текст документа.

Водночас НБУ вживає заходів для забезпечення макроеконо-
мічної та фінансової стабільності, зокрема стриману монетарну
політику для зниження інфляції до цільового рівня у 12% на кінець
року й валютні інтервенції для пом’якшення надмірних коливань
курсу гривні.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Хочу сказати

нашим ворогам 
і опонентам – тим,

хто сподівався, 
що програму

фінансування 
й нашої співпраці 
з МВФ припинено:

не дочекаєтесь».
Президент про ухвалення законів безвізового пакета 
й виконання положень меморандуму з МВФ 

849,257 млрд грн
сягли торік активи Національного банку, 

що в 1,5 раза більше, ніж це було 
в 2014 році
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НА ЧАСІ

Міноборони активно працює
над тим, щоб в армії
служили вмотивовані 
бійці

Пропаганду 
як запеклу брехню
швидко викривають 

ДОСВІД. Грузинський професор Олег Панфілов про те, 
як відбивати атаки в інформаційній війні

«Прозора й публічна політика — ознака 
нової України» 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Арсеній Яценюк наголосив: за підтримки парламентом базових
принципів діяльності та програми уряду міністри гарантують швидкі і якісні реформи 

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Відтепер усі засідання Кабі-
нету Міністрів відбувати-

муться у відкритому режимі —
преса зможе працювати в залі
засідань упродовж усього захо-
ду, а не лише під час вступного
слова Прем’єр-міністра, як за-

звичай було раніше. А пересічні
українці матимуть змогу за ба-
жання спостерігати за перебі-
гом подій та ухваленням
урядом постанов і законодав-

чих актів з моніторів або теле-
екранів.  Однак не лише на під-
ґрунті цього нововведення
розпочинався захід у Будинку
уряду. Міністри одностайно

схвалили програму діяльності
Кабміну та базові принци-
пи й завдання політичної
діяльності на поточний
рік. 2



�����телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Скадовський районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання як відповідача на
15.02.2016 року о 08.00 год. Кравчука Олександра
Миколайовича, останнє відоме місце проживання:
вул. Колгоспна, 75/2, м. Скадовськ Херсонської об-
ласті, в цивільній справі за позовом Кравчук Тетяни
Степанівни до Кравчука Олександра Миколайовича,
треті особи: Відділ державної реєстрації актів цивіль-
ного стану реєстраційної служби Скадовського ра -
йонного управління юстиції в Херсонській області,
Фазлоллахі Аюб Ібрагімхаліл про виключення із ак-
тового запису про народження дитини відомостей
про батька.

У разі неявки в судове засідання відповідача Крав-
чука Олександра Миколайовича, справу буде розгля-
нуто за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Білокуракинським районним судом Луганської області
викликаються до суду:

- Овчаренко Наталія Леонідівна (останнє відоме місце
проживання: 92200, Луганська обл., Білокуракинський р-н,
смт Лозно-Олександрівка, вул. Горького, буд. 11) на 09 го-
дину 00 хвилин 15.02.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 409/2952/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Какапіч Ольга Леонідівна (останнє відоме місце прожи-
вання: 92232, Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. По-
півка) на 09 годину 40 хвилин 15.02.2016 р. для участі у
розгляді справи № 409/2984/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Пономаренко Дмитро Володимирович (останнє відоме
місце проживання: 91015, Луганська обл., м. Луганськ, вул.
2а Краснознаменна, буд. 22, кв. 102) на 11 годину 00 хвилин
16.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 409/3247/15-ц
по суті за позовом ПАТ «Акцент-Банк».

Суддя В. В. Тімінський

ПОВІСтКА ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/22/16-к
стосовно Корнета Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Корнет
І. О., зареєстрований та проживає за адресою: м. Луганськ,
вул. П.Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Корнета Ігоря
Олександровича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 16 лютого 2016 року о 14.00 год. у залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Гашинського М. А., суддів: Половинки В. О.,
Пчолкіна С. А.

ПОВІСтКА ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/15/16-к
стосовно Шубіна Олександра Васильовича, 20.05.1972 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Шубін О.В., зареєстрований та проживає за адресою: 
м. Луганськ, кв-л Комарова, буд. 28, кв. 34.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Шубіна Олексан-
дра Васильовича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 16 лютого 2016 року о 14.30 год. у залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Гашинського М. А., суддів: Половинки В. О.,
Пчолкіна С. А.

Тернівським міським судом Дніпропетровської області 29 січня 2016 року ух-
валено заочне рішення по цивільній справі №194/1755/15-ц за позовом Ляха Ві-
талія Миколайовича до Товариства з обмеженою відповідальністю
«Інтерграндкапітал+» про визнання договору майнового лізингу недійсним та
стягнення коштів, яким позовні вимоги задоволено частково: визнано договір
майнового лізингу №805296 від 11.09.2015 року недійсним; стягнуто з ТОВ «Ін-
терграндкапітал+» на користь Ляха Віталія Миколайовича сплачені кошти в роз-
мірі 47 000 грн, сплачену комісію банку в розмірі 470 грн та судовий збір у розмірі
474,70 грн.

Дане оголошення вважається належним повідомленням та відповідачеві
роз’яснюється його право згідно зі ст. 228 ЦПК України, у разі незгоди з судовим
рішенням звернутися до Тернівського міського суду Дніпропетровської області
з заявою про його перегляд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення.

Суддя І. П. Пономаренко

У зв’язку з переміщенням з тимчасово окупованої території України із 
м. Донецьк до м. Красний Лиман (Україна) Донецького національного ме-
дичного університету імені М.Горького МОЗ України, виникла необхідність
у перереєстрації медичного наукового фахового видання «Журнал дерма-
товенерології та косметології імені М. О. Торсуєва», засновником якого є
представники професорсько-викладацького складу нашого університету.

Внаслідок зміни та адреси засновника та згідно із Законом «Про друко-
вані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Донецький національний
медичний університет повідомляє про припинення дії Свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 17.09.2009
серії КВ № 15890-4362 ПР періодичного видання «Журнал дерматовенеро-
логії та косметології імені М. О. Торсуєва», в якому можуть друкуватися ма-
теріали кандидатських та докторських дисертацій з медичних наук.

Виконавчий орган тОВАРИСтВА З ДОДАтКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСтЮ «УКРтАРА» (ідентифікаційний код 01884254, місцезнаходження
Товариства - 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 136, кім. 34) повідомляє,
що на виконання вимог рішення позачергових Загальних зборів учас-
ників Товариства від 29.01.2016 р. Учасники Товариства зобов’язані
з’явитися для підписання та нотаріального засвідчення справжності
підписів Учасників на новій редакції Статуту Товариства до приватного
нотаріуса КМНО Колесник Ольги Ігорівни 29.02.2016 року з 10 год. 00
хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А,
4 поверх, офіс 4.1. Просимо з’явитися для підписання та нотаріального
засвідчення справжності підписів Учасників на новій редакції Статуту
Товариства до офісу приватного нотаріуса у зазначене місце та час.

Оголошується конкурс на право оренди нежитлового приміщення 
на першому поверсі будівлі за адресою: 

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, загальною площею 143,7 кв. м. 
Стартова ціна за 104,3 кв. м. при використанні під проведення виставок

непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 14956,62 грн. та за 39,4 кв.
м. при використанні під розміщення торговельних об’єктів з продажу непро-
довольчих товарів 10144,32 грн. без ПДВ. Додаткові умови: Вкладення в ре-
монт орендованого приміщення не менше 250,0 тис. грн. Оплата задатку за
один місяць 31,121 тис. грн. та оплата за оренду наперед за місяць. Договір
оренди підписується згідно з Типовим договором оренди, затвердженим в
Національній академії наук України терміном на 2 роки та 11 місяців. Учас-
никам надати завірені відповідним чином такі документи: статут, витяг з Єди-
ного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємств, довідку
Держкомстату України про внесення до єдиного реєстру підприємств та ор-
ганізацій України, свідоцтво платника податку на додану вартість, документ,
що посвідчує повноваження представника учасника конкурсу, виписку з ба-
лансового звіту про відсутність кредиторської заборгованості, відсутність за-
боргованості зі сплати обов’язкових податків та зборів, виписку про наявність
на рахунку 312,242 тис. грн., довідку про невизнання у встановленому по-
рядку  банкрутом та відносно якого не встановлена ліквідаційна процедура,
гарантійний лист про зобов’язання підписати договір оренди за типовим
зразком, затвердженим Президією НАН України, гарантійний лист про ком-
пенсацію переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалеж-
ної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошень про передачу
приміщень  в оренду, гарантійний лист про вкладення в ремонт орендованого
приміщення не менше ніж 250,0 тис. грн. з обов’язковим погодженням  з
орендодавцем видів робіт.

Пропозиції на конкурс з переліком документів приймаються в опечатаному
конверті, які будуть відкриті конкурсною комісією при проведенні конкурсу.
Переможцем конкурсу буде визнано установу, що забезпечить найбільший
розмір орендної плати, при умові виконання інших умов конкурсу. В разі на-
дання рівних  пропозицій переможцем конкурсу буде визнано установу, що
раніше орендувала це приміщення. В разі  подання на конкурс не повного
пакета документів претендент на оренду приміщень знімається з конкурсу.
Прийом документів на конкурс приймається за адресою: м. Київ, вул. Гру-
шевського, 4, к 526, т.279-63-62, 278-78-16. Конкурс відбудеться 9 березня
2016 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4 к. 222 (2 поверх).
Прийом документів закінчується за 15 хв. до початку конкурсу.

Великоновосілківський районний суд Донець-
кої області в зв’язку з розглядом цивільної справи
за позовом Тарасова Валерія Олексійовича в ін-
тересах неповнолітнього Соханя Віталія Юрійо-
вича до Сохань Юрія Володимировича, Сохань
Вікторії Валеріївни, третя особа — Служба у спра-
вах дітей Великоновосілківської райдержадмініс-
трації Донецької області про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів повідом-
ляє, що судове засідання призначено на
15.02.2016 р. на 11-00 годину в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, Великоновосілків-
ський район, смт Велика Новосілка, вул. Фон-
танна, 21. Суддя Ступін І.М. Суд викликає в якості
відповідачів Сохань Юрія Володимировича, Со-
хань Вікторію Валеріївну. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки відповідачів в судове
засідання справа буде розглянута за їх відсутності.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа №
2/243/765/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузіч-
кіна Ю.С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 15.02.2016 року о
08-30 год. (запасна дата — 19.02.2016 року о 08-00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (2 поверх).

Явка відповідача Кузічкіна Юрія Сергійовича,
01.04.1964 р. н., остання відома адреса якого: 84600, До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Магістральна, 7, кв. 62,
— є обов’язковою. У разі неявки відповідача, справу буде
розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази. При собі мати документ, що по-
свідчує особу (паспорт).

Суддя І. М. Мінаєв

Троїцький районний суд Луганської області
викликає як відповідача у судове засідання Ку-
рінного Анатолія Миколайовича, Курінну Анто-
ніну Михайлівну по справі № 433/2117/15-ц за
позовом ПАТ «БАНК ФОРУМ» до Курінного
Анатолія Миколайовича, Курінної Антоніни
Михайлівни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 16 лютого 2016 року
о 15 год. 00 хв. за адресою: Луганська об-
ласть, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а. У
разі неявки, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Cлов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Сбер-
банк» до Горобець В. В. про стягнення заборгова-
ності та судових витрат.

Відповідач Горобець Валерій Вікторович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Горлівка, вул. Безсонова, буд. 37, кв. 89, виклика-
ється 15 лютого 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

16.02.2016 року о 10 годині у приміщенні
Новоайдарського районного суду Луганської
області буде слухатись цивільна справа
№419/267/16-ц, №2/419/74/2016 за позовом
Хижняк Дар’ї Сергіївни до Хижняка Юрія Ген-
надійовича про розірвання шлюбу.

Суддя Л. Д. Добривечір

Варданян Смбат Володимирович,
25.01.1982 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька обл., 
м. Іловайськ, вул. Леніна, буд. 74, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по ци-
вільній справі № 227/5973/15-ц за позовом
ПАТ Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Варданяна Смбата Володимировича про до-
строкове стягнення суми заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів. 

Суддя В. В. Корнєєва

Краснолиманським міським судом
Донецької області (84406, м. Крас-
ний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгля-
дається цивільна справа за позовом
Кривушиної Ольги Сергіївни до Кри-
вушина Ігоря Анатольовича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач
Кривушин І.А. викликається до каб.
№ 18 суду на 15.02.2016 року на 10
годин 00 хв. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними дока-
зами. 

Суддя Бікезіна О.В.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 60
Київ

Про здійснення правочинів з гарантованим
державою боргом

Відповідно до пункту 15 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» Кабінет Міністрів України 
ПОСтАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству фінансів здійснити правочини з гарантованим державою боргом
за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійсню-
ється за рахунок коштів державного бюджету, за переліком згідно з додатком, шля-
хом зміни умов діючих позик, що включає заміну позичальників таких боргових
зобов’язань на державу з одночасним обміном такого державного боргу на додат-
ково випущені та розміщені облігації зовнішніх державних позик України 2015 року
першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р. та додатково випущені та розмі-
щені державні деривативи.

2. Установити, що:
1) додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішніх державних позик України

2015 року першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р. і додаткові випуски та
розміщення державних деривативів здійснюються відповідно до Умов випуску і роз-
міщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх дер-
жавних позик України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі
додаткових випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у
2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його
реструктуризації і часткового списання» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90,
ст. 3045), з урахуванням того, що:

обсяг (основна сума) додаткового випуску та розміщення таких облігацій стано-
вить 284 152 000 доларів США та дата, з якої нараховуватиметься дохід на ці облі-
гації, може бути змінена відповідно до додаткових договорів про довірче управління
щодо облігацій та будь-яких змін до таких договорів, але не повинна бути раніше
дати, зазначеної в пункті 3 Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових ви-
пусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912;

обсяг (сукупна умовна сума) додаткового випуску та розміщення державних де-
ривативів становить 91 857 000 доларів США;

2) відповідно до пункту 37 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюд-
жетного кодексу України прострочена заборгованість державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» та Державного агентства

автомобільних доріг перед державою не виникає у результаті вчинення правочинів,
передбачених пунктом 1 цієї постанови.

3. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію та Голову Державного агент-
ства автомобільних доріг Батищева Андрія Васильовича:

1) здійснити правочини з державним боргом та гарантованим державою боргом,
передбачені цією постановою;

2) укласти відповідні договори та підписати інші документи, пов’язані із вчинен-
ням правочинів, передбачених цією постановою.

4. Міністерству фінансів забезпечити виконання цієї постанови.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 лютого 2016 р. № 60
ПЕРЕЛІК

зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких вчинятимуться 
правочини стосовно зміни умов запозичень

Боргове зобов’язання, рік виникнення                                                 Рік погашення 
Кредит Укравтодору, залучений під державну гарантію                     2016 
у 2011 році 
Кредит державного підприємства «Конструкторське бюро                2018  
«Південне» імені М. К. Янгеля», залучений під державну 
гарантію у 2011 році 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 січня 2016 р. № 48-р
Київ

Про передачу цілісного майнового 
комплексу державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 4 Міністерства охорони здоров’я України»

у власність територіальної громади 
м. Нетішина 

Передати цілісний майновий комплекс державного закладу «Спеціалізована
медико-санітарна частина № 4 Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно
з ЄДРПОУ 33977967), розміщений на земельних ділянках площею 11,223; 0,1365
гектара (кадастрові номери 6810500000:02:005:0220; 6810500000:02:004:0520), 
у власність територіальної громади м. Нетішина.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

СПРАВА «Микола Олександрович ЖУРАВЛЬОВ проти УКРАЇНИ 
та 10 інших заяв» (Nikolay Aleksandrovich ZHURAVLYEV v. UKRAINE 

and 10 other applications)
(Заява № 2710/07 та 10 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 03 грудня 2015 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість
цивільних проваджень та відсутність в національному законодавстві ефективних
засобів юридичного захисту у зв’язку з цим. Беручи до уваги схожість предмету
заяв, Європейський суд вирішив розглянути їх одночасно в одному рішенні.

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких
заявники погодились відмовитися від будь-яких подальших вимог щодо України
стосовно фактів, які призвели до подачі цих заяв, в обмін на зобов’язання Уряду
сплатити відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових та інших
витрат. Взявши до уваги згоду сторін щодо дружнього врегулювання спору, Євро-
пейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав
людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, а тому немає підстав для
подальшого розгляду заяв.

За цих підстав Суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

СПРАВА «Любов Василівна КУШИНСЬКА проти УКРАЇНИ 
та 10 інших заяв» (Lyubov Vasilyevna KUSHINSKAYA against Ukraine 

and 10 other applications)
(Заява № 42326/05 та 10 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 03 грудня 2015 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість
кримінальних проваджень та відсутність в національному законодавстві ефективних
засобів юридичного захисту у зв’язку з цим. Беручи до уваги схожість предмету
заяв, Європейський суд вирішив розглянути їх одночасно в єдиному рішенні.

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких
заявники погодились відмовитися від будь-яких подальших вимог щодо України
стосовно фактів, які призвели до подачі цих заяв, в обмін на зобов’язання Уряду
сплатити відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових та інших
витрат. Взявши до уваги згоду сторін щодо дружнього врегулювання спору, Євро-
пейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав
людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, а тому немає підстав для
подальшого розгляду заяв.

За цих підстав Суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ тА УКРАЇНА
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оголошення
- Підозрюваний Ковальчук Андрій Сергійович, що проживає за адресою: м. Джанкой АР Крим,

вул. Московська, в/ч 2215, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця,
вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №42015020420000195 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Новіков Андрій Вікторович, що проживає за адресою: м. Джанкой АР Крим,
вул. Московська, 186, кв. 27, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця,
вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №42015020420000197 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Савенко Геннадій Олександрович, що проживає за адресою: м. Джанкой АР
Крим, вул. Московська, в/ч А2306, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону  за адресою: м. Він-
ниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій
у кримінальному провадженні №42015020420000199 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Сіденко Ігор Іванович, що проживає за адресою: м. Джанкой АР Крим, вул.
Московська, 186, кв. 21, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’яви-
тися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул.
Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №42015020420000200 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Часовськіх Євген Вікторович, що проживає за адресою: м. Джанкой АР Крим,
вул. Московська, 186, кв. 54, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону  за адресою: м. Вінниця,
вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №42015020420000201 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Просвірін Андрій Олександрович, що проживає за адресою: м. Мелітополь,
вул. Героїв Сталінграда, 11, гуртожиток, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №42015020420000198 за підозрою Вас у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Волошко Віктор Вікторович, що проживає за адресою: смт Красногвардійське
АР Крим, вул. 50 років Жовтня, 21, кв. 17, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону  за адресою:
м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні №42015020420000193 за підозрою Вас у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України,

- Підозрюваний Каширін Аллік Вікторович, що проживає за адресою: м. Джанкой АР Крим,
вул. Нестерова, 29, кв. 44, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’яви-
тися 16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул.
Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні №42015020420000194 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

- Підозрюваний Задорожний Микола Михайлович, що проживає за адресою: м. Феодосія АР
Крим, вул. Федька, 38, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
16.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Чер-
воноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 42016020420000019 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111 КК України.

Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області
викликається до суду:

- Уділов Олег Павлович (останнє відоме місце проживання:
72304, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. С. Лінійна, буд. 112)
на 10 годину 00 хвилин 24.02.2016 р. для участі у розгляді
справи № 320/483/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя Кучеренко Н. В.

Приморський районний суд Запорізької області викликає у
судове засідання на 04 березня 2016 року о 09.00 годині (ре-
зервна дата 11 березня 2016 року о 09.00 годині) за адресою:
Запорізька область, м. Приморськ, вул. Поштова, буд. 6, в
якості відповідача Гаркач Людмилу Аркадіївну по цивільній
справі №326/156/16-цр. (провадження №2/326/93/2016) за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату
та час справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Р. Л. Булашев

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області знаходиться цивільна справа за №310/120/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Шушмінцева Сергія Юрійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи призначено на 04 березня 2016 року о
08 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.Комунарів,
64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Шушмінцева Сергія Юрійовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядати-
меться за наявними матеріалами.

Білокуракинським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Холод Сергій Георгійович (останнє відоме місце прожи-
вання: 93115, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Комунарів,
буд. 67) на 11 годину 00 хвилин 17.02.2016 р. (додаткова дата
засідання — 25.02.2016 р. об 11 годині 00 хвилин) для участі у
розгляді справи № 415/7255/15-ц по суті за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк».

Суддя Скворцова В. Г.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області знаходиться цивільна справа за №310/107/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Фролової Олександри Воло-
димирівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судовий розгляд справи призначено на 04 березня 2016
року о 08 год. 45 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.Кому-
нарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Фролову Олександру Володимирівну як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Лапіна Євгена Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Лапін Євген Анатолійович викликається
на 23 лютого 2016 року о 09.30 годині до Орджонікідзевського
районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області знаходиться цивільна справа за №310/144/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Кузнєцова Віктора Федоро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи призначено на 04 березня 2016 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.Комунарів,
64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Кузнєцова Віктора Федоровича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядати-
меться за наявними матеріалами.

Садгірський районний суд м. Чернівці повторно викликає Урсатія
Сергія Петровича, який проживає за адресою: вул. Артема, 7, кв. 2,
м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи призначений на 18.02.2016 p. о 09.00 год. у при-
міщенні Садгірського районного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Клименка Євгена Юрійовича, який зареєстрований
за адресою: м. Київ, пр-т В.Порика, буд. 14, кв. 61,
Мазурова Максима Георгійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 11,
кв. 9, Боровкова Ярослава Олександровича, який за-
реєстрований за адресою: м. Київ, вул. Котовського,
буд. 47, кв. 39, Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Дарницький шовковий комбінат ім. В.
Яськова», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Чер-
воноткацька, буд. 9, Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Авто-Айленд», юридична адреса
якого: м. Київ, бул. І.Лепсе, 10, що судове засідання
по справі № 758/6563/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Комерційний банк «Хре-
щатик» до Клименка Євгена Юрійовича, Мазурова
Максима Георгійовича, Боровкова Ярослава Олек-
сандровича, Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Дарницький шовковий комбінат ім. В.
Яськова», Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Авто-Айленд» про стягнення заборгованості
відбудеться 03.03.2016 р. об 11 год. 30 хв. у примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або
явка вашого представника обов’язкова. В разі не-
явки по справі буде постановлено рішення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи

№ 243/12329/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Га-
раха О. В., Савченко Т. О. про звернення стягнення на
предмет застави.

Відповідачі: Гарах Олег Васильович, зареєстрований
за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Невського,
буд. 225, та Савченко Тетяна Олексіївна, зареєстрована
за адресою: м. Львів, вул. Ак. Кучера, буд. 18, кв. 4, ви-
кликаються на 08 год. 30 хв. 18 лютого 2016 року до
суду для участі у розгляді справи по суті.

№ 243/12325/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Ко-
вальова І.І., Савченко Т.О. про звернення стягнення на
предмет застави.

Відповідачі: Ковальов Іван Іванович, зареєстрований
за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Зенітна,
буд. 15, кв. 59, та Савченко Тетяна Олексіївна, зареєс-
трована за адресою: м. Львів, вул. Ак. Кучера, буд. 18,
кв. 4, викликаються на 09 год. 00 хв. 18 лютого 2016
року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя П. І. Профатило

Бершадський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Салагору Сергія
Васильовича (останнє відоме місце проживання с.
Осіївка Бершадського району Вінницької області) по ци-
вільній справі № 126/3999/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват банк» до Салагори Сергія Васильовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шев-
ченка, 4, м. Бершадь, Вінницька область) о 10 годині 00
хвилин 22 лютого 2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за від-
сутності відповідача за наявних у ній доказів.

Суддя Жарун А. П.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Ізосова Олександра Олександровича, що 25
лютого 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни, вул. Соборна, 12 Сумської області, буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Ізосова Олександра Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Ізосов Олександр Олександрович вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за позовом Бре-
зицької Олени Іванівни до Клюшника Миколи Петровича,
третя особа: Бердянський міський відділ управління Дер-
жавної міграційної служби України в Запорізькій області,
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням. 

Суд викликає відповідача Клюшника Миколу Петровича
в судове засідання, яке відбудеться 10.03.2016 року о 09.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (06153) 3-51-09.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає в су-
дове засідання як відповідачів: Овдієнко Олену Володимирівну,
28.03.1965 року народження, Овдієнко Наталію Василівну,
07.07.1992 року народження, Звенигородського Максима Во-
лодимировича, 23.04.1984 року народження, по цивільній
справі № 182/147/16-ц за позовом Шутька Миколи Івановича
до Овдієнко Олени Володимирівни, Овдієнко Наталії Василівни,
Звенигородського Максима Володимировича про усунення пе-
решкод в користуванні власністю. Останнє місце реєстрації від-
повідачів: м. Нікополь, вул. Баха, 9.

Судове засідання відбудеться 10.03.2016 р. о 15.00 год. У
разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Багрова А. Г.

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук-
раїни викликає Жук Юлію Анатоліївну, яка проживає: Рів-
ненська обл., м. Костопіль, вул. 1-го Грудня, 25, як
відповідача та приватного нотаріуса Рівненського міського
нотаріального округу Стафійчук Світлану Євгеніївну: м.
Рівне, вул. 16 Липня, 57/1, як третю особу без самостійних
вимог, у судове засідання (м. Рівне, вул. Шкільна, 1), яке
відбудеться 24 лютого 2016 року о 10 год. 30 хв. по справі
за позовом ТзОВ «Білд Буд» до Жук Юлії Анатоліївни, третя
особа без самостійних вимог - приватний нотаріус Рівнен-
ського міського нотаріального округу Стафійчук Світлана
Євгеніївна, про визнання договору купівлі-продажу квартир
недійсними та витребування майна з чужого незаконного
володіння.

3 лютого 2016 року об 11 год. 30 хв. відповідач та третя
особа в судове засідання не з’явилися.

У разі повторної неявки 24 лютого 2016 року о 10 год. 30
хв. розгляд справи буде проводитись без їхньої участі на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя О. Я. Тимощук

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу
№ 227/6466/15-ц за позовом Бєляєва Володимира
Васильовича до Бєляєвої Ірини Анатоліївни про ро-
зірвання шлюбу.

Бєляєва Ірина Анатоліївна, 1976 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Краснознаменська, 69а/17, викликається
22 лютого 2016 року на 12.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 12, за адре-
сою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська,
39А, як відповідач для участі у розгляді справи за по-
зовом Бєляєва Володимира Васильовича до Бєляєвої
Ірини Анатоліївни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Касумова Саміра Ільяс Огли про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Касумов Самір Ільяс Огли,
останнє відоме місце реєстрації в м. Маріуполі по
вул. Контрольній, буд. 50, кв. 2, викликається о 08.10
годині 19 лютого 2016 року до суду, кабінет № 14,
15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. О. Хараджа

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Орішка Юрія
Олексійовича, 9 березня 1973 року народження, 
уродженця: м. Орджонікідзе Дніпропетровської області,
останнє відоме місце реєстрації: Сумська область, Кро-
левецький район, с. Обтове, як відповідача по справі
№579/77/16-ц, 2/579/54/16 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Орішка Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 11 березня 2016
року о 09 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Орішку Ю. О. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання, оголошення вважається
належним повідомленням і справа буде розглянута за
відсутності Орішка Ю. О.

Суддя О. В. Моргун

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук-
раїни викликає Боєва Сергія Івановича, який проживає: Ки-
ївська область, м. Біла Церква, Бульвар 50 років Перемоги,
137/5, як відповідача та приватного нотаріуса Київського мі-
ського нотаріального округу Яковенка Віктора Ігоровича: м.
Київ, вул. Гарматна, 16, кв. 15, як третю особу без самостій-
них вимог, у судове засідання (м. Рівне, вул. Шкільна, 1),
яке відбудеться 24 лютого 2016 року о 10 год. 30 хв. по
справі за позовом ТзОВ «Білд Буд» до Боєва Сергія Івано-
вича, третя особа без самостійних вимог - приватний нота-
ріус Київського міського нотаріального округу Яковенко
Віктор Ігорович, про визнання договору купівлі-продажу
квартир недійсними та витребування майна з чужого неза-
конного володіння.

3 лютого 2016 року об 11 год. 30 хв. відповідач та третя
особа в судове засідання не з’явилися.

У разі повторної неявки 24 лютого 2016 року о 10 год. 30
хв. розгляд справи буде проводитись без їхньої участі на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя О. Я. Тимощук

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викли-
кає до суду як відповідача Власова Сергія Михайловича (місце
реєстрації: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Дубі-
ніна, буд. 20, кв. 1) у цивільній справі № 194/1669/15-ц за по-
зовом Власової Любові Іванівни до Власова Сергія
Михайловича про усунення перешкод у здійсненні права роз-
порядження майном шляхом зняття з реєстраційного обліку.
Судове засідання відбудеться 1 березня 2016 року о 08 го-
дині 15 хвилин у приміщенні Тернівського міського суду
Дніпропетровської області за адресою: м. Тернівка, вул.
Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області про-
понує Власову Сергію Михайловичу надати письмові пояс-
нення, заперечення та всі наявні у нього докази у зазначеній
справі. У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними в ній дока-
зами. Також суд роз’яснює відповідачу, що у разі неможли-
вості бути присутнім у судовому засіданні він зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Васильківський районний суд Дніпропетровської об-
ласті (52600, смт Васильківка, вул. Комсомольська, 23)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Довгополого Дмитра Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Останнє
місце перебування відповідача: с. Вербівське Васильків-
ського району Дніпропетровської області, який викли-
кається на 09.00 год. 24 лютого 2016 року до суду для
участі у розгляді справи. З позовною заявою відповідач
може ознайомитися у Васильківському райсуді.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази (до 22.02.2016 р.). У випадку не-
прибуття відповідача в судові засідання, оголошення
вважається належним повідомленням про час та місце
розгляду справи і у випадку неявки до суду відповідача
Довгополого Д. О. справа підлягає розгляду за його від-
сутності.

Суддя Є. Є. Філіппов

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знахо-
диться цивільна справа № 591/167/16-ц, провадження
2/591/664/16 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Акціонерного банку «Укргазбанк» в особі Сумської об-
ласної дирекції «УКРГАЗБАНК» до Кузьмук Інни Миколаївни,
Кузьмука Андрія Валерійовича про стягнення заборгованості
по процентах.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст.
74 ЦПК України викликає до суду Кузьмук Інну Миколаївну,
останнє відоме місце проживання: пр-т М. Лушпи, буд. 35,
кв. 57, м. Суми, 40000, та Кузьмука Андрія Валерійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: пр-т М. Лушпи, буд. 35, кв.
57, м. Суми, 40000, як відповідачів по справі на 29 лютого
2016 року о 13.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх, головуючий суддя
Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде
розглянута в їхню відсутність.
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Чорнобаївський районний суд Черкаської області викликає в судове засі-
дання як відповідача по цивільній справі № 709/27/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» Клименка Миколу Володимировича, 24.02.1978 року народ-
ження, який зареєстрований: с. Придніпровське Чорнобаївського р-ну Чер-
каської області.

Судове засідання відбудеться о 9 год. 00 хв. 23 лютого 2016 року в залі су-
дового засідання № 2 Чорнобаївського районного суду по вул. Леніна, №134,
смт Чорнобай Черкаської області. Явка відповідача обов’язкова та своєчасна.
В разі неприбуття у визначений судом час відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута без його участі.

Суддя С. І. Калашник

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Резніченка
Андрія Вікторовича, 15.06.1974 р.н., у судове засідання, яке відбу-
деться 17.02.2016 року о 14.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 17, (зал № 6), як відповідача у цивільній справі
№127/717/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «При-
ватБанк» до Резніченка Андрія Вікторовича, Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» про звільнення майна з-під арешту. У
випадку неявки відповідача в судове засідання, справу буде розгля-
нуто у його відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Іщук Т. П.

Славутицький міський суд Київської області викликає БОСОГО
ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА як відповідача у цивільній справі № 377/2/16-ц;
П № 2/377/54/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Босого І. В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засі-
дання на 04.03.2016 року о 09 годині 00 хвилин. Судове засідання від-
будеться за адресою: 07101, Київська область, м. Славутич,
Ленінградський кв-л, б. 3-а, зал № 3, суддя Теремецька Н. Ф. Одно-
часно пропонуємо Босому І. В. отримати в суді копію позовної заяви
з додатками.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду
Ковальову Ірину Олексіївну як відповідача у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ковальової Ірини
Олексіївни про стягнення заборгованості, розгляд якої відбудеться 02.03.2016 р.
о 08.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 
№ 31, каб. № 24.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя Т. I. Скрипниченко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендери:

- з комплексного сервісного обслуговування у 2016 році офісно-
адміністративного комплексу за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельниць-
кого, 63-а;

- авторське ілюстрування (художнє оформлення) рекламної про-
дукції Головного Банку та Філіальної мережі у 2016 р.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті: www.marfinbank.ua

Втрачену довіреність від Шишко Інги Миколаївни (паспорт CM
103765) на ім’я Яснік Юлії Йосипівни, паспорт НЮ 324811, яка видана
22.09.2015 р. Бурканівською сільською радою Теребовлянського
району Тернопільської області, яка зареєстрована в реєстрі за № 39,
вважати недійсною. 

А також довіреність Шишка Дениса (Denis Shishko, паспорт ЕК
226449) на ім’я Яснік Юлії Йосипівни, паспорт НЮ 324811, яка видана
29.11.2013 р. Генеральним консульством України в Торонто та заре-
єстрована за № 573-1722, вважати недійсною.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом Бондаренко
Лариси Григорівни до Бондаренка Сергія Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Бондаренко Сергій Олександрович, 15.06.1972 р.н., який
зареєстрований: м. Донецьк, вул. Кірова, 142-63, фактично мешкає: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Колодязна, буд. 17, у судове засідання на 23.02.2016
року о 09 год. 30 хв.

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

Суддя Воробйова І. В.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Дороша Любо-
мира Олексійовича в судове засідання як відповідача у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Дороша Любомира Олексійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 10 хв. 25.02.2016 р. у приміщенні
суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Дороша Любомира Олексійовича справу
буде розглянуто у його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Рівненський міський суд викликає Трача Віктора Вікторовича, адреса: м. Київ,
вул. Волинська, буд. 10, кв. 102, як відповідача в судове засідання за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛД БУД» до Трача Віктора Вік-
торовича, третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Гнідюк Олександр Борисович, про визнання договорів купівлі-продажу
квартир недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння,
яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 25 лютого 2016 року в приміщенні Рівненського
міського суду за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка сторін до суду обов’язкова.
Суддя В. В. Галінська

Чуднівський районний суд Житомирської області викликає як відповідачів:
Струтинського Андрія Васильовича та Данилевича Івана Васильовича у цивіль-
ній справі №294/1649/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Струтинського Андрія Васильовича та
Данилевича Івана Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором у судове засідання, яке відбудеться 28 березня 2016 року о 09.30 год.
у приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області (Житомир-
ська область, м. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня, 3). У разі неявки без поважних
причин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за відсутності відповідачів.

Суддя Лесько М. О.

Апеляційний суд Запорізької області викликає Степук Олександру Василівну та Го-
лованьову Тетяну Олексіївну в судове засідання на 14.00 год. 23.02.2016 р. за адре-
сою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162, на розгляд апеляційної скарги Дрьоміної Н.Г. на
рішення Запорізького р/с від 26.06.2015 р. у справі за позовом прокурора Запорізь-
кого району в інтересах ГУ Держземагентства у Запорізькій області до Запорізької
РДА, Степук О. В., Голованьової Т.О. та ін., про визнання незаконним розпорядження,
недійсними державних актів та повернення земельних ділянок. Останнє відоме місце
проживання Степук О. В.: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ватутіна, буд. 46-8; Голо-
ваньової Т.О. місце проживання невідоме. У випадку неявки відповідачів у судове за-
сідання справа буде розглянута за їхньої відсутності. З моменту публікації оголошення
Степук О. В., Голованьова Т. О. вважаються повідомленими про розгляд справи.

Суддя А. В. Дашковська

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд ци-
вільної справи №2-386/16 за позовом Довгаля Андрія Петровича до
Колісниченка Олександра Миколайовича про стягнення коштів, при-
значено на 16 лютого 2016 року о 09 год. 10 хв. у приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 24, під головуванням судді
Кізюн Л. І.

У судове зсідання викликається відповідач Колісниченко Олек-
сандр Миколайович, останнє відоме місце проживання якого за ад-
ресою: 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 2а, кв. 72.

Гасюк Віталій Вікторович викликається в судове засідання як відповідач
для розгляду цивільної справи за позовом Приватного акціонерного това-
риства Страхова компанія «ВУСО» до Гасюка Віталія Вікторовича, третя
особа - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Україна» про
відшкодування шкоди на 09 год. 30 хв. 16 березня 2016 року в Шевченків-
ський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №401).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа буде
розглянута за його відсутністю.

Суддя І. О. Макаренко

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. Д.Галицького, 22
Рівненської області) викликає в судове засідання 29 лютого 2016 року
на 09 год. 00 хв. як відповідача Пантелейчука Олександра Анатолійо-
вича по справі за позовом Пантелейчук Олени Олександрівни до Пан-
телейчука Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу та
стягнення аліментів.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Лопухович А. О.

Нікопольським міськрайонним судом 29 січня 2016 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі 182/4322/15-ц за позовом Федоренченка Олександра Володимировича до
Федоренченко Інни Григорівни про визнання права власності на земельний пай в порядку
спадкування за законом, яким позовні вимоги задоволено повністю та визнано за Федо-
ренченком Олександром Володимировичем право власності на земельну ділянку площею
7,970 га, яка розташована на території Криничуватської сільської ради Нікопольського
району Дніпропетровської області в порядку спадкування за законом після смерті Федо-
ренченка Володимира Степановича.

Дане оголошення вважається належним повідомленням, відповідачу роз’яснюється
право згідно зі ст. 228 ЦПК України, у разі незгоди із судовим рішенням звернутися з заявою
про перегляд рішення протягом 10 днів з дня опублікування оголошення.

Суддя Шестакова З. С.

Підозрюваний Жилін Євген Володимирович, 06.01.1976 р.н., заре-
єстрований за адресою: вул. Дружби народів, 203, кв. № 110, м. Хар-
ків, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України
викликається 15.02.2016 р. на 10 год. до слідчого військової проку-
ратури сил АТО Березовського Ю. у каб. № 6 за адресою: вул. Мая-
ковського, 21, м. Краматорськ Донецької області, для проведення
необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015051110000051, розпочатому 27.10.2015 р. за ч. 3 ст. 27, ч. 1
ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Втрачений cудновий білет 

на судно під бортовим номером КИВ-3530-К, 

виданий на ім’я Пещеріна Євгена Івановича, 

вважати недійсним.

Втрачений cудновий білет 
на судно «АМУР-М» під бортовим номером 

УКА-5540-К, виданий на ім’я 
Татара Петра Петровича, 

вважати недійсним.

Вважати втраченою

ліцензію серії АЕ №525419 від 23 грудня 2014 року,

видану Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією України.

Вважати недійсним 

втрачений судновий білет № УЗВ-03-73-К 

та свідоцтво придатності судна до плавання 

на Данілову Т. Я.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться цивільна справа
№ 464/9232/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Островського Олексія Петровичa про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача по справі Островського Олексія Петровича, 20.07.1987
р.н., що судове засідання по справі відбудеться 2 березня 2016 року о 17.00 год.

Зобов’язуємо вас з’явитися в судове засідання за адресою: м. Львів, вул. Чолов-
ського, 2, 4 поверх, 413 кабінет. При собі мати документ, що засвідчує вашу особу.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто у вашу
відсутність відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів та доказів, які є у
проваджені суду.

Суддя Дулебко Н. І.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до
суду Аракеляна Саркіса Ашотовича, Аракелян Тетяну Іванівну, 13.07.1949
року народження, остання адреса реєстрації: м. Маріуполь, вул. Карла Ліб-
кнехта, буд. 90б, кв. 11, як відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором,
розгляд якої відбудеться 18.02.2016 р. о 08.45 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність. 

Суддя Н. В. Хараджа

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача Сергєєву Ольгу Володимирівну (91000, 
м. Луганськ, вул. Шахтарська, б. 50) по цивільній справі № 409/30/16-ц
за позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення на предмет за-
стави.

Судове засідання відбудеться 16.02.2016 року (резервна дата
18.02.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться цивільна справа
№ 464/10003/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Прілепського Віктора Васильовича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача по справі Прілепського Віктора Васильовича, 08.02.1968
р.н., що судове засідання по справі відбудеться 2 березня 2016 року о 16.45 год.

Зобов’язуємо вас з’явитися в судове засідання за адресою: м. Львів, вул. Чолов-
ського, 2, 4 поверх, 413 кабінет. При собі мати документ, що засвідчує вашу особу.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто у
вашу відсутність відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів та доказів,
які є у провадженні суду.

Суддя Дулебко Н. І.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що слухання справи

№ 686/598/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мудрої Світлани

Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором

відбудеться 17 лютого 2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Хмель-

ницького міськрайонного суду по вул. Кам’янецькій, 117, каб. 9.

Явка Мудрої Світлани Валентинівни в судове засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Бороховича Ігоря Вікто-
ровича як відповідача по цивільній справі № 752/14462/15-ц за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Граве Україна» до
Бороховича Ігоря Вікторовича про відшкодування збитків, у судове засі-
дання на 15 березня 2016 року о 10.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14а, каб. 14, суддя Сальникова Н. М.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засі-

дання, справа буде розглянута за вашої відсутності за наявними в ній дока-
зами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі - місяць з дня публікації
оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т.Шевченка, 13.
т. 234-60-74.
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ЗЗААВВІІДДУУВВААЧЧІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Судової медицини та медичного права        1 ст. 
Радіології та радіаційної медицини       1 ст. 
Патологічної анатомії № 1       1 ст. 
Патологічної анатомії № 2 1 ст. 
Внутрішньої медицини № 2                  1 ст. 
Оториноларингології       1 ст. 
Гігієни харчування        1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Епідеміології 1 ст. 
Ортопедичної стоматології 1 ст. 
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст. 
ППРРООФФЕЕССООРРІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Неврології  0,5 ст. 
Загальної хірургії № 1 1 ст. 
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 0,75 ст. 
Дитячих інфекційних хвороб 0,25 ст. 
Онкології 1 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 1 ст. 
ДДООЦЦЕЕННТТІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Анатомії людини                        1 ст. 
Судової медицини та медичного права 1,5 ст. 
Внутрішньої медицини №1 1 ст. 
Педіатрії № 1 2 ст. 
Хірургії № 2 2 ст. 
Україністики 3 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1,25 ст. 
Дерматології та венерології 0,75 ст. 
Оториноларингології 1 ст. 
Офтальмології 0,25 ст. 
Біоорганічної та біологічної хімії 0,5 ст. 
Гістології та ембріології 4 ст. 
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст. 
Внутрішньої медицини №4 1 ст. 
Педіатрії №2 1 ст. 
Дитячих інфекційних хвороб 1 ст. 
Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків 0,5 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст. 
Ортопедичної стоматології 2 ст. 
Терапевтичної стоматології 1 ст. 
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст. 
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 
захворювань 

2 ст. 

Фармакології 1 ст. 
Біології 1,25 ст. 
Медичної та загальної хімії 1 ст. 
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст. 
ААССИИССТТЕЕННТТІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Судової медицини та медичного права 1 ст. 
Хірургії № 1 1 ст. 
Внутрішньої медицини №3 1,5 ст. 
Педіатрії № 1 1 ст. 
Інфекційних хвороб 1 ст. 
Неврології 0,5 ст. 
Внутрішньої медицини № 2 1,75 ст. 
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 0,5 ст. 
Акушерства і гінекології №3 2 ст. 
Хірургії № 4 2 ст. 
Дерматології та венерології 0,5 ст. 
Офтальмології 0,75 ст. 
Внутрішньої медицини №4 0,75 ст. 
Онкології 0,5 ст. 
Дитячих інфекційних хвороб 0,25 ст. 
Хірургії № 3 1 ст. 
Гігієни харчування 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики 0,5 ст. 
Епідеміології 1 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 3,25 ст. 
Ортопедичної стоматології 3 ст. 
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 2 ст. 
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Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 
захворювань 

 
2 ст. 

Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст. 
Організації та економіки фармації 1 ст. 
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст. 
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст. 
Медичної та загальної хімії 2 ст. 
Фізіології 2 ст. 
Психосоматичної медицини і психотерапії 1 ст. 
ССТТААРРШШИИХХ  ВВИИККЛЛААДДААЧЧІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Судової медицини та медичного права 1,5 ст. 
Філософії та соціології 1,5 ст. 
Фізичного виховання і здоров'я 0,5 ст. 
Латинської мови 1 ст. 
ВВИИККЛЛААДДААЧЧІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Судової медицини та медичного права 1 ст. 
Латинської мови 2,5 ст. 
Іноземних мов 3 ст. 
Фізичного виховання і здоров’я 1,5 ст. 
Загальної і медичної психології та педагогіки 0,75 ст. 
ІІННССТТИИТТУУТТ ППІІССЛЛЯЯДДИИППЛЛООММННООЇЇ ООССВВІІТТИИ ННММУУ ІІММЕЕННІІ ОО.. ОО.. ББООГГООММООЛЛЬЬЦЦЯЯ 
ЗЗААВВІІДДУУВВААЧЧІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Педіатрії  післядипломної освіти 1 ст. 
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти 1 ст. 
Акушерства та гінекології післядипломної освіти 1 ст. 
Педагогіки та психології післядипломної освіти 1 ст. 
Хірургії, анестезіології та інтенсивної  
терапії післядипломної освіти 

1 ст. 

ДДООЦЦЕЕННТТІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Акушерства та гінекології післядипломної освіти  1 ст. 
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти 0,5 ст. 
ААССИИССТТЕЕННТТІІВВ  ККААФФЕЕДДРР  
Педіатрії післядипломної освіти 2  ст. 
Стоматології 1 ст. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +2    +7
Житомирська +2    -3      +2    +7
Чернігівська 0    -5      +2    +7
Сумська 0    -5      +2    +7
Закарпатська +2    -3      +6 +11
Рівненська +2    -3      +2    +7
Львівська +2    -3      +2    +7
Івано-Франківська 0    -5      +2    +7
Волинська +2    -3      +2    +7
Хмельницька +2    -3      +2    +7
Чернівецька +2    -3      +2    +7
Тернопільська +2    -3      +2    +7
Вінницька +2    -3      +1    +6

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +1    +6
Кіровоградська +2      -3      +1    +6
Полтавська +2      -3      +1    +6
Дніпропетровська +2      -3      +1    +6
Одеська +2      -3      +3    +8
Миколаївська +2      -3      +2    +7
Херсонська 0     +5      +3    +8
Запорізька 0     +5      +2    +7
Харківська +2      -3      +1    +6
Донецька +2      -3      +1    +6
Луганська +2      -3      +1    +6
Крим 0     +5      +7  +12
Київ -1     +1      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

За порушника
заплатить
підприємство 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

СУДОВІ СПРАВИ. Суд задовольнив позов інваліда війни до підпри-
ємства-перевізника, водій якого виштовхав його з маршрутки. Таке
рішення ухвалила суддя Центрального районного суду Миколаєва Ок-
сана Мамаєва, таким чином частково задовольнивши позовні вимоги
жителя Миколаєва — 76-річного інваліда війни II групи, керівника рай-
онної у місті ветеранської організації. 

Як встановив суд, у серпні минулого року чоловік зайшов до мар-
шрутного таксі № 91 на одній із зупинок міста. Між ним та водієм ви-
ник конфлікт, оскільки водій відмовив інвалідові війни в безоплатному
перевезенні. На наступній зупинці водій виштовхав позивача із сало-
ну, чоловік впав на асфальт і забив плече. Після інциденту він звер-
нувся до суду з позовом, в якому вказав: водій своїми неправомірни-
ми діями заподіяв йому моральну шкоду, яка полягає у фізичному бо-
лю та душевних стражданнях. Судом встановлено, що стосовно по-
зивача вчинено неправомірні дії, внаслідок яких чоловікові була запо-
діяна моральна шкода. 

Відтак суд постановив: позов громадянина про відшкодування мо-
ральної шкоди частково задовольнити та стягнути з підприємства-пе-
ревізника на користь позивача 5000 гривень. Також стягнути з відпо-
відача на користь держави судові витрати розміром 487 гривень. 

Відповідно до законодавства вказана моральна шкода підлягає
стягненню з підприємства-перевізника, оскільки шкоду заподіяв його
працівник.

Черкаси активно готуються до весни 
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Мабуть, і в інших
містах є конкурси на краще об-
лаштування прилеглої території.
Однак у Черкасах це справді
щось особливе, притаманне
тільки цьому місту. Завдяки кон-
курсу «Оточи себе красою»,
який набуває в обласному цен-
трі популярності, багато куточків
стали затишнішими, привабли-
вішими. 

У конкурсі беруть участь сот-
ні городян незалежно від того,
мешкають вони в приватному
домоволодінні чи багатоквар-
тирному будинку. На багатьох
квартирах з’явилися таблички
із заохочувальними написами.
Подвір’я з клумбами, сквери,
які оздобили вигадливі госпо-
дарі, кличуть відпочити в тіні
виноградної лози, помилувати-
ся декоративним тином із гле-
чиками в національному стилі,
журавлем, що виглядає з гніз-
да. Кожен шукає власне особ-
ливе вирішення, яке б не тільки
органічно вписувалося в навко-
лишнє середовище, а й відпові-
дало прагненням та уподобан-
ням сусідів.

Сім’я Василя та Любові Іванов-
ських торік уперше взяла участь
у конкурсі. Господарі виявили
творчий підхід до озеленення те-
риторії, облаштували її з вигад-
кою, можна сказати, з любов’ю.
Тепер і гостей стало більше, роз-
повідає Любов Володимирівна.
Кожному цікаво, як господарі до-
сягли такої гармонії. А конкурсна
комісія також не пройшла повз,
назвавши переможцями у номі-
нації на краще облаштування те-

риторії біля приватного домово-
лодіння.

Як вважає міський голова Ана-
толій Бондаренко, учасники кон-
курсу допомагають формувати
привабливе обличчя міста. Крім
того, такий конкурс — чудова
можливість реалізувати власні
таланти та уподобання, а також
змінити місто на краще. А ще він
спонукає людей до створення на
подвір’ях затишних куточків. Де-
далі більше людей беруть участь

в облаштуванні клумб та зон від-
починку. Багатьом стає цікаво не
лише озеленити, заквітчати га-
зон чи територію довкола свого
балкона, будинку чи офісу, а й
подбати про благоустрій прилег-
лої території.

Уже не вперше бере участь у
конкурсі черкаська загальноос-
вітня школа №3, яка не раз вибо-
рювала в ньому призові місця.
Територія біля навчального за-
кладу стала дендропарком з уні-
кальними видами дерев та ку-
щів, морем рідкісних квітів. Ціка-
во, що учні разом з батьками до-
лучаються до роботи в цій оазі
краси. 

Як розповіла головний спеціа-
ліст відділу реклами та дизайну
міського середовища міської ра-
ди Оксана Величко, традиційно
найбільше заявок до участі в кон-
курсі від черкасців, які облашто-
вували прибудинкові території. 

Також цікаві й різноманітні
пропозиції останнім часом надхо-
дять у номінаціях на краще об-
лаштування балкона чи вікна, а
ще території перед торгово-офіс-
ними та іншими громадськими
будівлями. Рівень поданих про-
позицій на конкурс рік у рік
зростає.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У вінницькому
музеї Михайла Коцюбинського
демонструється персональна
виставка творів живопису Іва-
на Горобчука, чиї роботи добре
відомі шанувальникам мистец-
тва. 

В експозиції представлено
15 картин, виконаних в техніці
народного малярства, насиче-
них теплом, добротою,  силою
та енергією простого селян-
ського люду.

А також  4 твори сакрально-
го мистецтва, які пробуджують
найкращі почуття людської ду-
ші, стають взаємозв’язком  між
національною культурою і пра-
вославною вірою. 

Під час відкриття виставки
добре слово про творчість
майстра  сказав заслужений
діяч мистецтв директор музею
М. Коцюбинського Федір Пан-
чук. А  мистецтвознавець об-
ласного краєзнавчого музею
Тетяна Журунова зауважила,
що кожна виставка Івана Го-
робчука — це нові враження,
нові ідеї в народному маляр-
стві. 

Заслужений майстер народ-
ної творчості голова Вінницько-

го осередку НСМНМУ, член
Національної спілки художни-
ків  Іван Горобчук родом із  се-
ла Мончина, що в Погребищен-
ському районі на Вінниччині. З

1987 року його картини експо-
нуються на виставках. 

Відчуваючи своє національне
коріння, художник працює над
серією творів, де змальовує

сільські фольклорні дійства,
сцени з традиціями й обряда-
ми. Плідною творчістю в народ-
ному малярстві засвідчив, що
він справді народний художник.

Українкам пасує французька висота 
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра» 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Україн-
ська стрибунка у висоту  Окса-
на Окунєва перемогла на між-
народному легкоатлетичному
турнірі в Обоні (Франція). Хоча
чинна чемпіонка України  пока-
зала не найкращий для себе

результат — 1 м 90 см (у січні
на Меморіалі Олексія Дем’яню-
ка  у Львові вона виконала
олімпійський норматив — 1,93
м), та відрадно, що у Франції за
крок  від призової трійки зупи-
нилися відразу три українки:
Юлія Чумаченко, Юлія Левчен-
ко й Ірина Геращенко, які посіли
четвертий, п’ятий і  шостий

рядки відповідно. Варто зазна-
чити, що національний рекорд
у цій легкоатлетичній дисциплі-
ні належить Інзі Бабаковій —
205 см, а світове досягнення
болгарці Стефці Кастадіновій
— 209 см. 

На турнірі в Обоні перевірили
свої сили й  легкоатлетки інших
дисциплін. Зокрема Олеся По-

вх фінішувала четвертою у бігу
на 60 метрів (7,24 с). Наталія
Погребняк — п’ята (7,30 с).
Христина Гришутіна стала чет-
вертою в секторі для стрибків у
довжину (6,08 м). У бігу на 800
метрів Анастасія Ткачук фінішу-
вала п’ятою (2.04,98 мін), Оле-
на Жушман — дев’ятою
(2.06,55 хв).

Сили художникові дає рідна земля

Прапор міста — велика відзнака для кожного учасника
конкурсу
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Лещука
Олександра Івановича, який мешкає с. Жовте, пр. Сонячний, 14, Слов’яно-
сербського району Луганської області, Литвиненка Володимира Олексійо-
вича, який мешкає м. Луганськ, кв. Зарєчний, 6/55, Артемівського району,
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі 2/409/281/16 за по-
зовом ПАТ БМ Банк про стягнення боргу, що відбудеться 18.02.2016 року
об 11:00 год. в приміщенні суду за адресою: 92200 Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідан-
ня.

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

Суддя В.В. Тімінський

оголошення

Роботи Івана Горобчука багатьом нагадують, що вони вийшли з села…
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