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Детективи в законіЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ПАВЛЕНКО:

Ефективність розробки 
родовищ посилять

ПРОЕКТИ. Центральна комісія з розробки газових, газокон-
денсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних схо-
вищ газу постійно працюватиме при Міністерстві енергетики та 
вугільної промисловості у статусі спеціального дорадчого ор-
гану. Вона регулярно проводитиме незалежну фахову оцінку 
раціональності розробки нафтових і газових родовищ на осно-
ві складених проектів розробки, аналізуватиме їхню економіч-
ну доцільність, дотримання вимог екологічної безпеки й пер-
спективу роботи загалом, а також аналізуватиме проекти що-
до чинників, які можуть призводити до зменшення видобутку 
або зниження інших економічних, технологічних показників чи 
завдавати шкоди довкіллю.

До складу комісії увійдуть кваліфіковані фахівці нафтогазо-
вої сфери — представники видобувних компаній та централь-
них органів виконавчої влади, науковці та експерти, повідомля-
ють у Міненерговугілля. Такий склад ЦКР сприятиме прозорос-
ті й відкритості процедури оцінки ефективності реалізації окре-
мих проектів видобутку, а її висновки матимуть комплексний 
характер.

ЦИФРА ДНЯ

5,245 млрд м3

природного газу спожито в Україні 
у січні 2016 року. Це на 0,8% більше 

за торішній аналогічний період  

«Україна —
єдина країна в світі, 

яка може подвоїти 
виробництво 
за наявності 

фінансування».

ЕКСПЕРТНА ДУМКАПРАКТИКА 

«УК» поцікавився 
у фахівців, які професії 
найближчим часом 
підуть у небуття,  
а на які зростатиме попит

Лютневе подвоєння 
розмірів страхових сум 
з автоцивілки не призведе 
до підвищення 
вартості полісів

Міністр аграрної політики та продовольства 
про потенціал галузі за умови зростання внутрішніх 
і зовнішніх інвестицій
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БЕЗПЕКА. Депутати мають намір легалізувати приватний 
розшук, сподіваючись, що це розв’яже низку проблем 
щодо захисту прав і свобод громадян  

ProZorro унеможливить корупцію
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. На електронну систему державних закупівель 
з 1 квітня перейдуть центральні органи влади, а з 1 серпня — місцеві

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цього разу захід відкривав 
перший заступник міністра 

оборони Іван Руснак, наводячи 
факти-спростування щодо зая-

ви народного депутата фракції 
«Батьківщина» Сергія Соболєва 
про нібито ненадійність пластин 
у бронежилетах українських вій-
ськових у зоні АТО. Він за явив, 
що бронежилети для наших во-
яків відповідають стандартам і 

всім технічним критеріям четвер-
того класу захисту. Спеціальна 
комісія провела відповідні випро-
бування цих бронежилетів, що й 
дало підстави посадовцю з Мін-
оборони стверджувати: «Пласти-
на витримала всі кулі. Такі бро-

нежилети закуповує Міноборони 
для Збройних сил». Він поінфор-
мував Прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка, що підприємство-моно-
поліст з постачання бронежиле-
тів українській армії «Темп-3000» 
технологічно відпрацювало плас-

тини 5-го і 6-го класу захисту. Во-
ни важчі, однак постачатимуть їх 
у спецпідрозділи, які ведуть кон-
тактний бій з противником. Бо та-
кі види захисту не реко-
мендовано для масової по-
ставки у війська.
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Залізничний районний суд м. Львова викликає ПАТ «Інвестиційна фінансова
компанія «Арт-капітал», ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді», Global Financial Technology
Ltd, Energy Technologies Corp. у якості відповідачів по справі за позовом Чух Марії
Дмитрівни до Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш», Приват-
ного акціонерного товариства «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ-КАПІТАЛ»,
Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», Global Finan-
cial Technology Ltd, Energy Technologies Corp про визнання правочинів недійсними,
повернення майна з чужого незаконного володіння на 14 год. 50 хв. 24 березня
2016 року за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 18.

У випадку неявки представників ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт-
капітал», ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді», Global Financial Technology Ltd, Energy Tec-
hnologies Corp. у судове засідання на вказану дату розгляд справи буде
проведений у їх відсутності.

Суддя Ліуш А. І.

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області зна-
ходиться цивільна справа за №691/154/16-ц, провадження №2/691/131/16 за
позовом Лисенко Людмили Миколаївни до Філіпських Сергія Леонідовича
про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні Городищенського районного суду Черкаської області за адресою:
Черкаська область, м. Городище, вул. 1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.

Суд викликає Філіпських Сергія Леонідовича, жителя с. В’язівок, вул. Тель-
мана, №83 Городищенського району Черкаської області, як відповідача у
справі. Явка до суду є обов’язковою.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа, згідно з вимогами
ЦПК України, буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами в
справі.

При публікації оголошення про виклик до суду сторона вважається пові-
домленою належним чином про день, час та місце розгляду справи.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє Ткаченко
Ірину Веніаминівну (останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Артема, буд.
203-а) про те, що 15 лютого 2016 року по цивільній справі № 185/140/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Експрес Банк» до Ткаченко
Ірини Веніаминівни про стягнення заборгованості було ухвалене заочне рішення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє Чалого
Юрія Вікторовича (останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Словацька, буд.
61, кв. 53) про те, що 15 лютого 2016 року по цивільній справі № 185/122/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Ча-
лого Юрія Вікторовича про стягнення заборгованості було ухвалене заочне рішення.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою за-

явою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана протягом
десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В. М. Бондаренко

Довіреності, видані та підписані Головою пер-

винної профспілкової організації Київської міської

клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохі-

рургії ока» Вержбицькою О. Г., вважати недійсними.

Печатку Первинна профспілкова організація Ки-

ївська міська клінічна офтальмологічна лікарня

«Центр мікрохірургії ока» (код 39207452, місце роз-

ташування: м. Київ, вул. Жилянська, 55, кв. 15) вва-

жати недійсною.

Великобілозерський районний суд Запорізької об-

ласті викликає в судове засідання Лісютіна Сергія

Володимировича (останнє відоме місце проживання:

69000, Запорізька обл., Великобілозерський р-н, 

с. Велика Білозерка, вул. Лугова, буд. 16) на 14 го-

дину 00 хвилин 03.03.2016 р. для участі у розгляді

справи № 312/3/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя О. О. Яцун

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до

Гавриленка Євгена Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 15.03.2016 року
о 14-00 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справ по суті (234/17989/15-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає Бі-
лецького Ігоря Миколайовича, 02.07.1966 року народження
(останнє відоме місце проживання с. Гаївщина, вул. Шевченка,
15 Лохвицького району Полтавської області), у якості відпові-
дача в цивільній справі за позовом представника позивача за
довіреністю Сафіра Ф. О. в інтересах Публічного Акціонерного
Товариства Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» до Білець-
кого Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 березня 2016 року о 08-
30 годині. В разі неявки відповідача справа буде розглядатися
за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи.

Адреса суду: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Пере-
моги, 8 каб. № 6.

Суддя Я. С. Сегет

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Цигути Валентини Фе-
дорівни до Сігової Марини Володимирівни за участі Органу опіки та піклування Слов’ян-
ської міської ради Донецької області про визнання осіб, що втратили право
користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Сігова Марина Володимирівна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свердлова, 29/7, викликається на 10.00 год. 29
лютого 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судо-
вому засіданні.

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

Суддя M. B. Лаптєв

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачів
у судове засідання Сідорову Валентину Іванівну та Сідорова Іллю Олек-
сандровича в справі № 433/1710/15-ц-2/433/9/16 за позовом ПАТ
«Всеукраїнський Банк Розвитку» до Сідорової Валентини Іванівни та
Сідорова Іллі Олександровича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 29 лютого 2016 року о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє, що 29.02.2016 року
о 09 год. 30 хв. відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Тимошенко Світлани Володимирівни (місце реєстрації та
місце проживання невідоме) про стягнення боргу.

Вищевказаних осіб прошу з’явитися в судове засідання на зазначене
число в приміщення Тернопільського міськрайонного суду за адресою:
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Суддя Грицай К. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає Іван-

чука Андрія Івановича як відповідача в судове засідання по ци-

вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Іванчука

Андрія Івановича про стягнення заборгованості, яке відбудеться

01.03.2016 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні Токмацького 

районного суду Запорізької області (Запорізька обл., м. Токмак,

вул. Володимирська, 28.
Суддя Погрібна О. М.

АТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112; адреса: м. Київ, вулиця
Горького, 127, МФО 322313; далі — Банк) прийнято рішення щодо ліквідації
відділення в м. Куп’янську філії АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові, що розташоване
в м. Куп’янську, площа Леніна, 37.

Подальше обслуговування клієнтів вказаного відділення буде здійснювати
безпосередньо філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові (код за ЄДРПОУ 19362160,
МФО 351618), що розташована за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишев-
ська, 11.

Зміна рахунків відбуватися не буде.
У разі виникнення питань щодо подальшого обслуговування просимо звер-

татися до відділу обслуговування юридичних осіб за тел. (057) 719-43-10 та 
до відділу обслуговування індивідуальних клієнтів, тел. (057) 719-43-31, (057) 
719-43-30, або за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/18/16-ц за
позовом Ковальова П. О. до Ковальової О. І. про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі - Ковальова Олена Іванівна, 11.09.1982 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Шахтара, буд. 9, кв. 2, ви-
кликається до суду на 29 лютого 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 69
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності банків 
пуповинної крові, інших тканин і клітин 

людини згідно з переліком, затвердженим
Міністерством охорони здоров’я, 

і визначається періодичність здійснення 
зазначеним Міністерством планових заходів

державного нагляду (контролю) 
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провад-
ження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клі-
тин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони
здоров’я, і визначається періодичність здійснення зазначеним Міністер-
ством планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

2. Підпункт 5 пункту 1 та абзац четвертий пункту 3 додатка до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 843 «Про затвердження
критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у
сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визна-
чається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2427; 2011 р., №
84, ст. 3060) виключити.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2016 р. № 69

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно 
з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, 

і визначається періодичність здійснення зазначеним  Міністерством 
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження гос-
подарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
згідно з переліком, затвердженим МОЗ, є:

строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини;

наявність порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання, що

провадять господарську діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і
клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, належать до одного
з трьох ступенів ризику — високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать
суб’єкти:

строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, яких
становить менш як один рік;

які протягом останнього року, що передує плановому, але не менш як за
результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допус-
тили порушення вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать
суб’єкти:

строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, яких
становить від одного до трьох років;

які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш
як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)
допустили порушення вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать
суб’єкти:

строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові,
інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, яких
становить від трьох років і більше;

які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш
як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю)
не допустили порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів
господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.
7. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів держав-

ного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодав-
ства у сфері охорони здоров’я, наступний плановий захід державного
нагляду (контролю)  суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж
через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільше-
ний у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно
до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до вищого сту-
пеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 101
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 зовнішнім кредитом Державного агентства автомобільних доріг,
залученим під державну гарантію у 2006 році із строком погашення у 2016
році, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, шляхом зміни умов діючого кредиту, що включає за-
міну позичальника такого боргового зобов’язання на державу з одночасним
обміном такого державного боргу на додатково випущені та розміщені об-
лігації зовнішніх державних позик України 2015 року першої серії з датою
погашення 1 вересня 2019 р. та додатково випущені та розміщені державні
деривативи. 

2. Установити, що:
1) додатковий випуск та розміщення облігацій зовнішніх державних

позик України 2015 року першої серії з датою погашення 1 вересня 2019 р.
і додатковий випуск та розміщення державних деривативів здійснюються
відповідно до Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків
і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик України 2015 року та
Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень)

державних деривативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у 2015 році правочи-
нів 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
становить 31 617 000 доларів США та дата, з якої нараховуватиметься дохід
на ці облігації, 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 роз-
міщення (в тому числі додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх
державних позик України 2015 року, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912;

обсяг (сукупна умовна сума) додаткового випуску та розміщення дер-
жавних деривативів становить 10 389 000 доларів США;

2) відповідно до пункту 37 розділу VI «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Бюджетного кодексу України прострочена заборгованість Держав-
ного агентства автомобільних доріг перед державою не виникає у результаті
вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цієї постанови.

3. Уповноважити Міністра фінансів Яресько Наталію та Голову Держав-
ного агентства 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
вчиненням правочинів, передбачених цією постановою.

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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 85-р
Київ

Про реорганізацію державної установи 
Науково-дослідний інститут соціально-

трудових відносин 
1. Прийняти пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реорга-

нізації державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових
відносин шляхом приєднання її до Науково-дослідного інституту праці і зай-
нятості населення Міністерства соціальної політики і Національної академії
наук.

2. Міністерству соціальної політики здійснити в установленому порядку
заходи, пов’язані з реорганізацією державної установи Науково-дослідний
інститут соціально-трудових відносин.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 січня 2016 р. № 96-р
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Маріупольський 
морський торговельний порт» на 2016 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Маріупольський

морський торговельний порт» на 2016 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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оголошення
Оголошення про Загальні збори 

співвласників майна реорганізованого КСП «Україна»
Повідомляємо Вас про те, що 26.03.2016 р. о 10.00 год. у приміщенні Будинку культури за адресою: Україна,

Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Велика Каратуль, вул. Сахна, 25-в відбудуться Загальні збори
співвласників майна реорганізованого КСП «Україна» (надалі — «Загальні збори»), правонаступником якого є
Приватно-орендна агрофірма «Україна» (код ЄДРПОУ 03756327).

Реєстрація власників майнових паїв реорганізованого КСП «Україна» для участі у Загальних зборах розпочина-
ється із 09.00 год. 26.03.2016 р. за адресою їх проведення, для чого просимо пред’явити оригінал майнового сер-
тифіката та документ, що посвідчує Вашу особу.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Організаційні питання;
2. Затвердження порядку виділу в натурі часток майна, що входить до Пайового фонду реорганізованого КСП

«Україна», власникам майнових паїв;
3. Затвердження результатів розподілу в натурі майна, що входить до Пайового фонду реорганізованого КСП

«Україна», згідно часток власників майнових паїв, та переліку майна, виділеного у натурі власникам майнових
паїв.

Із переліком та вартістю майна, що входить до Пайового фонду реорганізованого КСП «Україна», Ви можете
ознайомитись за адресою: вул. Перемоги, 2 а, с. Велика Каратуль Переяслав-Хм. р-ну Київської обл., починаючи
із 26.02.2016 р. щоденно із 8.00 по 16.00 год. (обідня перерва із 12.00 по 13.00), крім суботи, неділі, неробочих і
святкових днів. Для ознайомлення з документами Вам необхідно буде пред’явити документ, що посвідчує Вашу
особу.

Просимо Вас завчасно надати на адресу проведення Загальних зборів документи, що підтверджують зміну Вами
прізвища або інших анкетних даних, порівняно із тими, які вказано у Майновому сертифікаті, а також завчасно
оформити та надати документи, які підтверджують набуття Вами прав на майновий пай, внаслідок укладення
угоди, спадкування або на інших законних підставах.

Для отримання в натурі Вашої частки майна, що входить до Пайового фонду реорганізованого КСП «Україна»,
за рахунок конкретного майна Вам необхідно подати Заяву про виділення у натурі частки майна на ім’я Загальних
зборів. Заяву слід подати за адресою проведення Загальних зборів або надіслати її поштою на цю ж адресу.

Частка з майна виділяється в натурі у розмірі, еквівалентному вартості майнового паю. Просимо врахувати, що
власник майнового паю вправі, зокрема:

— отримати у натурі із Пайового фонду майно, вартість якого дорівнює вартості його майнового паю, або
— отримати у натурі із Пайового фонду майно, вартість якого менша за вартість його майнового паю, із отри-

манням грошима різниці між вартістю майнового паю та вартістю виділеного у натурі майна за наявності згоди
іншого співвласника сплатити таку різницю, або

— на підставі договору про порядок володіння і користування майном об’єднати свій майновий пай з іншими
власниками майнових паїв та отримати у спільну часткову власність майно із Пайового фонду вартістю майнових
паїв співвласників або меншою вартістю із отриманням грошима різниці між вартістю майнових паїв та вартістю
виділеного у натурі майна за наявності згоди іншого співвласника сплатити їм таку різницю, або

— отримати майно цілісним майновим комплексом у спільну часткову власність на підставі договору між влас-
никами майнових паїв або у приватну власність, пропорційно вартості майнових паїв таких власників/такого влас-
ника, або

— отримати грошові кошти у розмірі вартості майнового паю за наявності рішення іншого співвласника май-
нового паю сплатити такі кошти. Власник майнового паю, який сплатить іншим співвласникам грошові кошти як
різницю між вартістю їхнього паю та вартістю отриманого ними майна, зможе отримати майно на суму сплачених
іншим співвласникам грошових коштів.

Пріоритет у виділенні конкретного майна буде надаватись тому власнику майнового паю, заява якого буде от-
римана раніше.

У разі об’єднання власниками майнових паїв для отримання майна у спільну часткову власність, просимо разом
із заявою надати Загальним зборам відповідний договір, оформлений належним чином.  Якщо Вами не буде по-
дано заяву про виділення у натурі частки майна, то Ваша бездіяльність буде розглядатись Загальними зборами
як Ваше волевиявлення отримати грошові кошти за свій майновий пай за його номінальною вартістю, якщо все
майно буде виділено у натурі, а у разі відсутності такого рішення - залишитись співвласником невиділеного у
натурі майна.

Ваша відсутність на Загальних зборах буде розглядатись як Ваша повна і безумовна згода із усіма рішеннями,
які будуть прийняті Загальними зборами.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, 
м. Шепетівка) викликає в судове засідання Сидорчук
Світлану Віталіївну та Сидорчука Олександра Дмит-
ровича на 04 березня 2016 року об 11 годині 00 хви-
лин як відповідачів по справі № 2/688/83/2016 за
позовом ПАТ «Укрсиббанк» з метою дачі особистих
пояснень. У разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу буде ви-
рішено на підставі наявних в справі даних та поста-
новлено заочне рішення.

Суддя С. В. Козачук

Оболонський районний суд м. Києва викликає Му-
хопадову Анну Володимирівну у якості відповідача
по цивільній справі № 2/756/1307/16 за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Мухопадової Анни Володимирівни
про стягнення заборгованості у судове засідання на
29 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 неявки в судове засідання, справа
буде розглянута за Вашої відсутності за наявними у
справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України. 

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/10667/15-ц за позовом Кондакова Вільгама Кемільє-
вича до Кондакової Сюзанни Суренівни про розірвання
шлюбу.

Відповідач Кондакова Сюзанна Суренівна викликається у
судове засідання на 09:00 год. 14 березня 2016 року у примі-
щення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Дніпровська, буд.135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л. В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Постійно діючим третейським судом при АУБ по-
рушено провадження у справі №15/16 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Сільвер» (зареєстроване: м. До-
нецьк, вул. Петровського, буд. 138-А). Судове
засідання призначено на 15.03.2016 р. о 10-00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 811.
Це оголошення розміщене також на сайті третей-
ського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки від-
повідача справа може бути розглянута без його
участі.

Третейський суддя В. М. Ярошовець

09 березня 2016 року об 11 годині 30 хвилин в Київ-
ському районному суді м. Одеси (суддя Бескровний Я. В.)
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Заха-
рової Лариси Сергіївни, Захарова Сергія Федоровича до
Симоненка Василя Петровича, третя особа, яка не заяв-
ляє самостійних вимог: Київський PВ ДМСУ в Одеській
області про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Цим повідомлен-
ням  запрошується Симоненко Василь Петрович у якості
вивідача до кабінету №204 Київського районного суду
м. Одеси, розташованого по вул. Варненська, 3-б у 
м. Одесі. Роз’яснюю, що у разі неявки справа буде роз-
глянута у Вашу відсутність.

Мазуренко Юрій Сергійович, Деснянський район-

ний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб.

40) повторно викликає Вас у судове засідання на

24.03.2016 року об 11 год. 30 хв. для участі у роз-

гляді цивільної справи за позовом Чеховського О. І.

до Мазуренка Ю. С. про захист прав споживачів та

ін. У разі вашої неявки справу буде розглянуто без

Вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Святошинський районний суд м. Києва (03148, 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Лапа Олексія Сер-
гійовича та Лапа Вікторію Миколаївну (м. Київ, вул.
Краснова, 17, кв. 8) як відповідачів у цивільній справі за
позовом Управління державної охорони України про ви-
знання особи такою, що втратила право на користування
житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця про-
живання, оголошено перерву на 10.03.2016 року о 15
год. 00 хв.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглядатися у від-
сутності відповідачів за наявними у справі доказами.

Суддя В. В. Макаренко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Ракітянського Олександра Миколайо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул.
З. Гайдай,12/10, кв. 205) по цивільній справі 
№ 2/756/1712/16, унікальний №756/15727/15 за по-
зовом Баленка І. М. до Ракітянського О. М. про стяг-
нення боргу за договором позики, процентів від
суми позики та трьох процентів річних в судове за-
сідання на 29 березня 2016 року на 11 год. 30 хв. На-
слідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169
ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23. 
Суддя Маринченко М. М.

Запорізький районний суд Запорізької області викликає

Кисельова Сергія Олеговича, 26.05.1962 р.н., в якості від-

повідача у цивільній справі за позовом Старікової Ірини Ва-

силівни про розірвання шлюбу. Судове засідання

відбудеться 14.03.2016 р. о 10-15 год. за адресою: м. Запо-

ріжжя, вул. Істоміна, буд. 37. Суддя Галянчук М. І. У разі не-

явки відповідача справа розглядатиметься за наявними у

справі матеріалами з постановленням заочного рішення.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Вегеру
Олену Михайлівну як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/758/16 за позовом Державної іпотечної установи
до Вегери Олени Михайлівни про звернення стягнення на
предмет іпотеки на 25 березня 2016 року о 09-00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, суддя
К. А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засідання особи,
яка бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК Ук-
раїни, ст.185-3 КпАП України.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 16.02.2016 року розглянуто цивільну справу 
№ 409/3415/15-ц за заявою Бєлінської Людмили Луківни
про відновлення втраченого судового провадження по ци-
вільній справі № 2/1203/3958/2011 за позовом Бєлінської
Людмили Луківни до Бєлінського Анатолія Івановича про
стягнення аліментів та винесено рішення, яким позовні ви-
моги задоволено.

Суддя Полєно В. С.

Втрачений кваліфікаційний

сертифікат техніка

з інвентаризації 

нерухомого майна, серія 

АЕ №001756 від 04.03.2013

року, виданий на ім’я 

Кропива Наталія Василівна,

вважати недійсним.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Шев-
ченко Евеліну Серафимівну про те, що 25 березня 2016 року
о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Криво-
носа, 25, каб.20, відбудеться судове засідання в цивільній
справі за позовом Шевченка Олександра Андрійовича до
Шевченко Е. С. як відповідача про розірвання шлюбу.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в су-
дове засідання без поважних причин або неповідомлення
про причини своєї неявки суд вирішує справу на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя
Перемоги, 34, викликає Туник Володимира Григорійовича як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6949/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до Туник Воло-
димира Григорійовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 01 березня 2016 року о 09-00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Река А. С.

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська (м. Дніпро-
петровськ, пр. Слобожанський, 84, каб. №204, суддя Марченко Н. Ю.)
повідомляє, що 21 березня 2016 року о 09 годині 00 хвилин призна-
чений судовий розгляд цивільної справи за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Аптека №22» до Папікяна Мартуна
Едуардовича (останнє відоме місце проживання: Луганська область,
м. Красний Луч, вул. Орджонікідзе, 30) про розірвання договору
оренди нежитлового приміщення та зобов’язання вчинити певні дії.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач по-
винен повідомити про причини неявки, в іншому разі справа буде
розглянута в його відсутність.

Втрачені Свідоцтва 
на право власності 

та право плавання на судно
GladiusSea Wind 520 НТ 

з бортовим номером 
SW 0700232, яке зареєс-

троване під номером 
UA-0846-KV на ім’я 

Калашнік Леонід Павлович,
вважати недійсним.

Болградський районний суд Одеської області пові-
домляє відповідача Терзі Станіслава Дмитровича,
11.04.1967 року народження, останнє місце реєстрації
за адресою: вул. А. Хрістєва, №47, м. Болград, Одеська
область, що 09.03.2016 року о 15:00 годині в залі судо-
вого засідання № 4 Болградського районного суду Оде-
ської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по
цивільній справі № 497/173/16-ц за позовом Сурінової
Ганни Дмитрівни до Болградської міської ради Одеської
області про визнання права власності. Болградський
районний суд пропонує відповідачу Терзі С.Д. подати по-
яснення, заперечення та усі наявні у нього докази по
справі особисто або через представника. У разі неявки
в судове засідання Терзі С.Д. справа може бути розгля-
нута за відсутністю відповідача та його представника за
наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом
Самофалової Тетяни Сергіївни до Самофалова Максима
Олександровича про стягнення аліментів на утримання
дитини.

Відповідач Самофалов Максим Олександрович,
27.04.1982 року народження, останнє місце реєстрації:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Степна, 18, корп. а;
викликається на 29 лютого 2016 року на 10:00 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У
випадку неприбуття до судового засідання відповідачу
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Сисоєвої
Катерини Вячеславівни до Сисоєва Віталія Володимировича
про надання дозволу на виготовлення дитині проїзного до-
кумента для виїзду за кордон та на тимчасовий виїзд дитини
за кордон без згоди другого з батьків.

Відповідач Сисоєв Віталій Володимирович, 27.05.1984
року народження, останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Ясинувата, вул. Комунальна, 4 а/2, викликається
на 29 лютого 2016 року на 10:00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі. У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідачу необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовами ПАТ «ВіЕйБі Банк» до
Фоменко Наталі Іванівни, Фоменко Вячеслава Євгеновича,
Поповської Надії Миколаївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Арте-
мівськ, Донецька область, вул. Артема, 5, кім. 313) для участі
у розгляді справи по суті: Фоменко Наталя Іванівна,
28.04.1973 р. н. (яка зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Леваневського, 113/85), Фоменко
Вячеслав Євгенович, 01.01.1970 р.н. (місце реєстрації не ві-
доме), Поповська Надія Миколаївна, 30.10.1970 р.н. (яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Чайковського, 1/8) викликаються на 12 год. 45 хв. 01 бе-
резня 2016 року.

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

Суддя Радченко Л. А.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає
до суду Туварчі Дмитра В’ячеславовича, 27.01.1972 року народження,
остання адреса реєстрації якого: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Зелінського, б. 21, кв. 107 та який фактично мешкає у м. Санкт-Петер-
бург Російської Федерації, як відповідача по цивільний справі за по-
зовом Туварчі Єлизавети Миколаївни до Туварчі Дмитра
В’ячеславовича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування жилим приміщенням, розгляд якої призначено на 09.03.2016
р. о 08-30 год. та на 15.03.2016 р. о 08-30 год. в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 11.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя П. І. Папаценко

Богодухівський районний суд Харківської області викликає в якості відповідача
Голуб Юрія Миколайовича, 05.06.1960 року народження, уродженця м. Стаханов
Луганської області, місце проживання якого було зареєстровано за адресою: вул.
Свірського, 24, м. Харків, в судове засідання, що відбудеться 07 березня 2016
року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Богодухів Харківської області, площа Неза-
лежності, 17, для участі у розгляді цивільної справи №613/1633/15-ц за позовом
Бондаренко Олександра Леонідовича до Кравченка В’ячеслава Петровича, Голуб
Юрія Миколайовича про визнання договору купівлі-продажу права на частку паю
в майні Споживчого товариства «Садівничий кооператив «Червона Нива», Сер-
тифікату у майновому паї недійсним. У разі неявки відповідача до суду, дане ого-
лошення вважається належним повідомленням та справу буде розглянуто по суті
за наявними в ній матеріалами. Голуб Ю. М., у випадку відсутності можливості
явки в судове засідання, зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. В. Закопайло

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова,102, Першотравневого району Донецької області) розглядає
цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Азовская Кредитная Компа-
ния» до Кобижакової Наталії Іванівни про стягнення суми заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач — Кобижакова Наталія Іванівна, зареєстрована за адресою: с.
Дем’янівка, вул. Артема, 19, Першотравневий район, Донецька область, ви-
кликається на 29 лютого 2016 року на 10.45 год. до Першотравневого 
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Кобижаковій Наталії Іванівні пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази до 29 лютого 2016 року. У випадку неприбуття відповідача
— він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., каб. №5.
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Лисак Едуард Васильович, 19.05.1973 року народження,
житель смт Шпиків Тульчинського району Вінницької об-
ласті, вул. Грушевського, 6, викликається 1 березня 2016
року на 9 год. 30 хв. в судове засідання до Тульчинського
районного суду Вінницької області (м. Тульчин, вул. Пере-
моги, 16) в якості відповідача у цивільній справі за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до нього про стягнення заборгованості.

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

Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України неявка сторін або
інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином по-
відомлених про час і місце розгляду справи, не перешкод-
жає розгляду справи.

Суддя А. П. Карнаух

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської
області викликає Нестеренко Аллу Петрівну та Нестеренка Ан-
дрія Олексійовича в судове засідання на 09.30 01.03.2016 р.
як відповідачів по справі за позовом Лозенко Галини Іва-
нівни до Нестеренко Алли Петрівни, Нестеренка Андрія
Олексійовича, які є представниками неповнолітнього Несте-
ренка Павла Андрійовича, про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим приміщенням, яке від-
будеться в приміщенні міськрайонного суду за адресою:
вул. Богдана Хмельницького, буд. 65, м. Переяслав-Хмель-
ницький, Київська область. У випадку неявки відповідачів в
судове засідання, справу буде вирішено на підставі наявних
доказів.

Суддя Д. В. Свояк

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає
Поздєєва Олексія Владиславовича, 22.08.1973 року на-
родження, проживаючого за адресою: вул. Радищева,
59, с. Опасне, м. Керч, АР Крим, як відповідача по справі
№ 690/24/16-ц за позовом Поздєєвої Н. В. про стягнення
аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 29 лютого 2016 року о
09 год. 30 хв. у м. Ватутіне Черкаської області, вул. Бу-
дівельна, 1. У разі неявки відповідача в судове засідання
дане оголошення вважається належним повідомленням
і по справі буде винесено рішення. У разі неявки в судове
засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний
повідомити суд про неявку та її причини.

Голова суду В. А. Здоровило

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Михайлової Вікторії
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у справі Михайлова Вікторія Ана-
толіївна, 09.08.1972 р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. 
М. Гречка, 18, кв. 76, викликається до суду на 10 березня
2016 р. о 09.40 год., каб. № 9, в приміщення за адресою:
м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді
справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н. М.

Попаснянський районний суд Луганської області
повідомляє, що 26 вересня 2015 року Попаснян-
ським районним судом Луганської області було ви-
несено заочне рішення по цивільній справі 
№ 423/703/15-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «Альфа Банк» до Нікіши Оксани
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Попаснянський районний суд про-
тягом десяти днів з дня опублікування.

Суддя М. В. Мазур

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа:

— за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бубнової Вік-
торії Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач у справі Бубнова Вікторія
Дмитрівна, останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул.
Великан, 43/80, викликається о 08 год. 30 хв. 01 березня
2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В.Чернишов

Кременчуцький районний суд Полтавської області викликає
Резніченка Михайла Івановича, останнє місце проживання: 
с. Потоки, вул. Набережна, будинок 22, Кременчуцького
району Полтавської області, в якості відповідача в судове за-
сідання у цивільній справі № 536/23/16-ц за позовом Публіч-
ного Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» до Резніченка
Михайла Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 10 березня 2016 року о 08
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кремен-
чук, вул. Цюрупи, 31. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Кузнецов А. В.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Левченка Святослава
Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач у справі Левченко Святослав
Васильович, 22.06.1986 р.н., зареєстрований: м. Київ,
вул. Копилівська, 12-Б, кв. 84, викликається до суду на
10 березня 2016 р. о 09.30 год., каб. № 9, в приміщення
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у
розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Кравцової Наталії Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором в розмірі 67967,40 гривень.

Відповідач Кравцова Наталія Іванівна викликається до
каб. № 27 суду на 29 лютого 2016 року на 08 годину 45
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Шавиріна Л. П.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Лаврова Миколи Івановича про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі — Лавров Микола
Іванович, відоме місце проживання якого: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Генерала Батюка, буд. 4, кв.
86, викликається на 03 березня 2016 року на 08 годину
10 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/242/16-ц за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Глига Віталія Миколайо-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 17.03.2016 р. о 10 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел.
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Глига Віталія Миколайовича в якості
відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.30 год. 01.03.2016 р. в якості відпо-
відача Носова Віктора Віталійовича по цивільній
справі № 515/172/16-ц за позовом публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Носова Віктора Віталійовича про стягнення забор-
гованості.

Суд пропонує Носову В. В. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку
з розглядом цивільної справи №2/759/1357/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку «ПРИВАТБАНК» до Майбороди Тетяни
Володимирівни про стягнення заборгованості, ви-
кликає в якості відповідача Майбороду Тетяну Воло-
димирівну в судове засідання, яке відбудеться 02
березня 2016 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні Свя-
тошинського районного суду м. Києва за адресою:
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з №9.

У разі повторної неявки відповідача, справа буде
розглянута за відсутності останнього.

Суддя Н. Г. Лопатюк

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Манзела Т. В. до Маль-
цева О. О. про стягнення аліментів.

Відповідач Мальцев Олександр Олександрович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: м. Донецьк, вул.
Куйбишева, буд. 138, викликається на 01 березня 2016
року о 08:00 год. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Сокіл Сергія
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі Сокіл Сергій Васильович, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, с. Комуна, вул. Са-
дова, буд. 6 — викликається до суду на 10.03.2016 р. на 9:50
годину за адресою: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб.212,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Відповідач по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, Хіцова Людмила Євгеніївна, 18.11.1961 р.н., ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться в
Бердичівському міськрайонному суді Житомирської
області за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська,
30-а, о 10 годині 30 хвилин 10 березня 2016 року.

У разі неявки у судове засідання відповідача Хіцо-
вої Людмили Євгеніївни, судовий розгляд буде про-
ведено за її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України (постановлено заочне рішення).

Суддя Т. М. Потапова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає заяву
Якшаміної Ніни Сергіївни про видачу дубліката виконавчого
листа по цивільній справі за позовом Якшаміної Ніни Сергі-
ївни до Пороскун Володимира Юрійовича про стягнення алі-
ментів. Відповідач у справі - Пороскун Володимир Юрійович,
адреса реєстрації якого: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Щетиніна, буд. 35, кв. 37. Адреса фактичного місця прожи-
вання не відома. Викликається на 01 березня 2016 року на
08:00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39-А) роз-
глядає цивільну справу за позовом Пушкар Лариси Анатоліївни
до Пушкар Олега Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Пушкар Олег Вікторович, 1973 р.н. (згідно відо-
мостей суду зареєстрований за адресою м. Харцизьк) виклика-
ється на 01 березня 2016 року о 09:00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О. М.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Купрій Тетяну Іванівну, 21 травня 1976
року народження, як відповідача у справі за позовом
Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «СКАЙД» до Отрошка Івана Івановича про стяг-
нення коштів в порядку регресу, яке призначене на
01 березня 2016 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні
суду, що знаходиться за адресою: Київська обл., 
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. №214.

В разі Вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними матеріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський 

Відповідно до розпорядження Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації від 30.11.2015 № 668
«Про реорганізацію двох територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних послуг) Шевчен-
ківського району м. Києва» відбувається реорганізація
Територіального центру соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
№ 2.

Головою комісії з реорганізації Територіального центру
№ 2 призначено директора установи — Світлану Юріївну
Бабій. Свідоцтво про державну реєстрацію — А01 № 727757.

Код ЄДРПОУ — 37470091. За всіма питаннями зверта-
тись на адресу: 04116, м. Київ, вул. В.Василевської, 11-А,
тел./факс: (044) 236-50-56, e-mail: Tercentr2_pr@ukr.net

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає Старовєрова Дениса Валерійовича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Торез Донецької області, вул. Камен-
ська, 29, Курочкіна Дениса Вікторовича, останнє відоме
місце проживання якого: с. Чорнухіне Попаснянського
району Луганської області, вул. Дівізіонна, 99, як відповіда-
чів у судове засідання у цивільній справі № 423/1535/15-ц
за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться 03 бе-
резня 2016 року о 9 годині 00 хвилин в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідачів на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. В. Лизенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Архіпова Олександра Олексійовича до Ар-
хипової Ірини Миколаївни про розподіл майна, вселення та
визначення порядку користування майном.

Відповідач у справі Архипова Ірина Миколаївна, що меш-
кає за адресою: м. Світлодарськ Донецької області, буд. 45,
кв. 77, викликається на 11:00 год. 1 березня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. У разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Федорову Олену Володимирівну як відпові-
дачку по цивільній справі № 426/3494/15-ц за
позовом ПАТ «Український інноваційний банк» до
Федорової Олени Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в судове за-
сідання, яке відбудеться 29 лютого 2016 року об
11:00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Сурніну Олену Олександрівну як відповідачку
по цивільній справі № 426/3454/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Сурніної Олени Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
в судове засідання, яке відбудеться 29 лютого 2016
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості. Відповідач по
справі Орлов Дмитро Георгійович, місце реєстрації та
проживання: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Пет-
ровського, 60, викликається на 01.03.2016 року на 13:00
год. до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Тверський С. М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Рос-
кошкої Тетяни Анатоліївни до Кузнецова Іпполіта Спиридо-
новича про визнання особи такою, що втратила право
користування житлом, Приморський районний суд міста Ма-
ріуполя викликає у якості відповідача Кузнецова Іпполіта
Спиридоновича, останнє місце проживання якого: місто Ма-
ріуполь Донецької області, вул. Богдана, будинок 86, в су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників, б. 52-А, ка-
бінет № 32 на 09:00 год. 01 березня 2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд
про причини. В разі неявки без поважної причини справа
може бути розглянута у відсутність відповідача.

Суддя І. А. Сараєв

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Губенко Ксенію Володимирівну як відпові-
дачку по цивільній справі № 426/3438/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Губенко Ксенії Воло-
димирівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в судове засідання, яке відбудеться
29 лютого 2016 року о 10:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Юпатова Віталія Юрійовича як відповідача по
цивільній справі № 426/3451/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Юпатова Віталія Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором
в судове засідання, яке відбудеться 29 лютого 2016
року о 10:30 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Артемівськ
Донецької області, вул. Артема, 5) викликає 

по справі 2/219/702/2016 відповідачку Гуржуєву Ніну Павлівну,
місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Світлодарськ,
47-52, за позовом ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС про стягнення
заборгованості на 01.03.2016 рік о 09:00 год.;

по справі 2/219/434/2016 відповідача Шинкаренка Андрія Георгі-
йовича, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область,
м. Часів Яр, вул. Ворошилова, 10, за позовом ПАТ «Приват Банк» про
стягнення заборгованості, на 01.03.2016 рік о 10:00 год. до суду, каб.
№ 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський С. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донець-
кої області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом Долгіх Михайла Євгеновича до По-
гребної Ніни Кондратіївни про визнання договору дійсним.

Відповідачка Погребна Ніна Кондратіївна, останнє відоме
місце реєстрації якої: Донецька область, місто Маріуполь, вул.
Лазо, 67, викликається на 16:00 год. на 01.03.2016 року у кабі-
нет № 205 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Федоренко Тетяну Олександрівну як відпові-
дачку по цивільній справі № 426/3456/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Федоренко Тетяни
Олександрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в судове засідання, яке відбу-
деться 29 лютого 2016 року о 09:30 год. в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідача Войтенко Людмилу Олексан-
дрівну для участі в цивільній справі № 408/5384/15-ц за
позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Вой-
тенко Людмили Олександрівни про стягнення заборгова-
ності, слухання якої відбудеться 03 березня 2016 року о
16 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
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +2    +7
Житомирська -2   +3      +2    +7
Чернігівська +2    -3      +2    +7
Сумська +2    -3      +2    +7
Закарпатська -2   +3      +4    +9
Рівненська -2   +3      +2    +7
Львівська -2   +3      +2    +7
Івано-Франківська -2   +3      +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      +2    +7

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +2    +7
Кіровоградська -2     +3      +3    +8
Полтавська -2     +3      +3    +8
Дніпропетровська -2     +3      +3    +8
Одеська -2     +3      +5  +10
Миколаївська -2     +3      +5  +10
Херсонська -2     +3      +5  +10
Запорізька -2     +3      +4    +9
Харківська -2     +3      +3    +8
Донецька -2     +3      +3    +8
Луганська -2     +3      +3    +8
Крим -2     +3      +7  +12
Київ -1     +1      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Де оздоровитися дітям
Євген ЛОГАНОВ,

«Урядовий кур’єр»

ОГЛЯД-КОНКУРС. Бердянський дитячий оздоровчий центр «Чер-
вона гвоздика» визнано найкращим серед закладів оздоровлення та
відпочинку України за результатами всеукраїнського огляду-конкурсу,
організованого Міністерством соціальної політики. 

За даними директора департаменту соціального захисту населення
Запорізької ОДА Ігоря Мещана, «Червона гвоздика» посіла перше міс-
це в номінації «Позаміський заклад відпочинку і оздоровлення». Наго-
родили переможців безпосередньо в міністерстві на засіданні міжві-
домчої робочої групи з оздоровлення та відпочинку дітей. 

На засіданні було також порушено низку інших важливих питань.
Зокрема, приділено увагу внесенню змін до критеріїв присвоєння ди-
тячим оздоровчим закладам відповідних категорій, що здійснюється
за результатами державної атестації. Учасники засідання висловили
свої пропозиції щодо покращення якості такої перевірки. Представники
Запоріжжя приміром запропонували внести до критеріїв оцінки не ли-
ше наявність того чи того об’єкта інфраструктури або матеріально-тех-
нічної бази, а й його якість, яка не завжди відповідає належному рівню. 

Села змінюють назви
Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. У Миколаївській області перейменуванню під-
лягає 41 населений пункт і Жовтневий район області. Назви ще п’яти
населених пунктів спірні, їх додатково вивчатимуть історики. Пере-
йменуванню також підлягає понад 1250 топонімів, а демонтажу —
125 пам’ятників. На сьогодні рішенням Верховної Ради України пере-
йменовано три села (в Баштанському районі з’явилися села Лук’янів-
ка і Шляхове, а в Братському — Степове). Також перейменовано
близько 260 топонімів, демонтовано 46 пам’ятних знаків та пам’ятни-
ків. Процес декомунізації повністю завершено в місті Южноукраїнськ.
Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації Станіслав Мартиросов на брифінгу
розповів про процедуру перейменування та наголосив, що саме на
місцях мають вирішити питання щодо декомунізації. Міські та сільські
голови зобов’язані порадитися з громадами і прийняти остаточні рі-
шення. Розповів чиновник і про те, що миколаївці та жителі області
не понесуть ніяких витрат у зв’язку з перейменуванням топонімів. Ад-
же законом не передбачена обов’язкова перереєстрація в зв’язку з
перейменуванням. Це потрібно буде зробити, тільки у разі зміни пра-
ва власності. 

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА.  Відомий вінницький майстер
Петро Пипа зобразив портрети загиблих
учасників Революції гідності та полеглих «кі-
боргів», які захищали Донецький аеропорт, на
курячих і гусячих яйцях. Його роботи, виконані
у техніці дряпанки, а також твори з різьби по
дереву на тему боротьби за Незалежність Ук-
раїни доби козаччини, становлять тематичну
виставку «Козацької слави повік не здолати»,

яка до Дня Героїв Небесної Сотні відкрилася
в обласному художньому музеї. 

Портретною шкрябанкою майстер займа-
ється понад 20 років. Він працював лісником,
а за покликанням писанкар і різьбяр. Ескізів не
робить, а відразу на яйці гострою бритвою дря-
пає малюнок. Цю колекцію він створював про-
тягом року. «Коли я першу роботу виконав,
мені сподобалась вона, відчуття мармуру. Не
землі, а мармуру — це вічність», — сказав
Петро Пипа.  В експозиції представлено 101
портрет Героїв Небесної Сотні і 26 портретів

«кіборгів». Петро Пипа — майстер і справжній
патріот. Він створив галерею, присвячену
пам’яті світлих воїнів — борців за права та сво-
боду людей, учасників акцій протесту, загиб-
лих під час Революції гідності у Києві в січні-
лютому 2014 року, які віддали життя за краще
майбутнє українського народу. «Це унікальна
колекція, тому що ідея оберегу, але в символі,
в образі людини  — це якраз нова думка, але
така, що іде глибоко по традиції народного
мистецтва», — зазначила  на відкритті вистав-
ки мистецтвознавець Тетяна Журунова.

Козацьку славу не здолати

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ІСТОРІЯ. На десятому міжна-
родному фестивалі проти тоталі-
таризму Mene Tekel розгорнуто
представлено українську історію.
Першою пташкою української
частини фестивалю стала вис-
тавка плакатів «Спротив геноци-
ду», підготовлена Українським ін-
ститутом національної пам’яті у
співпраці з Державним архівом
Служби безпеки України.

На плакатах зображено доку-
ментальні докази, фотографії,
що свідчать про боротьбу україн-
ського населення, зокрема се-
лянства, зі сталінським тоталь-
ним режимом у 1920—1930 ро-
ках.

Ідея показати виставку «Спро-
тив геноциду» в Празі нале-

жить першому директорові Че-
ського інституту дослідження
тоталітарних режимів Павлові
Жачеку та голові Українського
інституту національної пам’яті
Володимирові В’ятровичу.

Засновник фестивалю Ян
Ржержиха пояснив у коментарі
радіо «Свобода», що за 10 ро-
ків існування фестивалю Mene
Tekel Україну на ньому пред-
ставлено вперше. Таку можли-
вість він називає честю для
фестивалю.

«На мою думку, історія Украї-
ни в багатьох аспектах подібна
до нашої. Перед Другою світо-
вою війною говорили, що в Мад-
риді йдеться і про Прагу. Я б це
актуалізував. Як на мене, в Киє-
ві зараз також ідеться про Пра-
гу. Україна належить до Євро-
пи, і є необхідність оберігати ці-

лісність Європи», — перекона-
ний пан Ржержиха.

«Ми хотіли розвінчати міф про
те, що українці спокійно сприй-
мали радянську владу. Насправ-
ді до 1933 року українці організу-
вали понад п’ять тисяч повстань.
Ми хотіли змінити акцент Голодо-
мору, коли у нас утверджувалася
традиція вважати, що Голодомор
— це приклад навіть не жертов-
ності, а жертв. У 2014 році було
обрано тему «спротив геноци-
ду», аби показати героїзм укра-
їнського селянства, героїзм конк-
ретної людини», — зазначив
представник Українського інсти-
туту національної пам’яті, на-
чальник управління інституційно-
го забезпечення політики націо-
нальної пам’яті Ігор Кулик.

Проект Mene Tekel виник у
2007 році як реакція на низьку

зацікавленість чеського сус-
пільства та системи освіти до-
лею політичних в’язнів 1950-х.
Фестиваль уже десятий рік по-
спіль відбувається наприкінці
лютого, перетворившись за цей
час на міжнародний проект.

Виставку «Спротив геноци-
ду» вперше представили в лис-
топаді 2014 року в Українсько-
му домі в Києві. Після цього во-
на побувала в усіх обласних
центрах України, зараз її пока-
зують в районних центрах. Че-
ська столиця стала першим єв-
ропейським містом, яке прийня-
ло у себе проект українських
плакатів. Виставка пробуде у
Празі 10 днів, після чого її ймо-
вірно повезуть до інших че-
ських міст, повідомляє інфор-
маційний портал української ді-
аспори. 

У Празі вперше показують спротив України 

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»

БИЙ, ЛЕО, БИЙ! Аргентинський напад-
ник Ліонель Мессі у першому матчі 1/8 фі-
налу Ліги чемпіонів з лондонським «Арсена-
лом» забив 10 000-й гол «Барселони» в офі-
ційних змаганнях за всю історію футбольно-
го клубу, повідомляється на офіційному сай-
ті каталонської команди.

Зустріч, що відбулася у Лондоні у
вівторок, завершилася перемогою

«синьо-гранатових» з рахунком 2:0.
Мессі оформив дубль, а ювілейним став
другий гол аргентинця у матчі. Для такого
досягнення  каталонцям знадобилося 4375

ігор, адже вони забивають в середньому
2,28 м’яча за гру.

Мессі є найкращим бомбардиром «Бар-
селони» за весь час, в його активі 441 м’яч.
А нинішню трійцю бомбардирів «синьо-гра-
натових» вже охрестили найгострішим фут-
больним тризубом. 

«Обожнюю грати з ними», —  сказав Ліо-
нель Мессі UEFA.com, здобувши перемогу
над «Арсеналом» за допомогою Луїса Суа-
реса і Неймара.

І хоча Мессі запевняє, що завдання «Бар-
си»  ще не вирішене, шанси лондонців на
вихід до  наступного  раунду  перед грою у
відповідь на «Камп Ноу виглядають примар-
ними».

Найбільше різьблених сюжетів майстер Петро Пипа присвятив героїчній добі
козаччини, а цього року взявся до теми сучасної української героїки

Мессі забив 10-тисячний  гол «Барселони» 

Гол з пенальті Ліонеля Мессі став ювілейним для каталонського клубу
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