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Постанова Кабінету
Міністрів України
«Деякі питання
відшкодування вартості
препаратів інсуліну»

Міністр охорони здоров’я та спорту Нідерландів
про позицію щодо референдуму з приводу
Угоди про асоціацію України з Євросоюзом

Міноборони посилює
контроль за коштами
НАЦБЕЗПЕКА. Згідно з державним оборонним замовленням цього року для Збройних сил закуплено та поставлено
близько 150 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема новітні БТРи, 120-міліметрові міномети, бойові броньовані
машини та наземні локатори. Надійшло понад 100 автомобілів
різних модифікацій і 28 тисяч боєприпасів. Про це на брифінгу
розповів помічник міністра оборони з питань зв’язків з громадськістю Олексій Чорнобай.
Ефективне виконання державного оборонного замовлення забезпечують військові представництва оборонного відомства. З
початку року вони проконтролювали якість ремонту й виробництва і прийняли для профільного міністерства продукцію оборонного призначення на суму понад 640 мільйонів гривень, а для інших силових структур — на майже 540 мільйонів гривень. За надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони
зараховано 1,75 мільйона гривень, повідомляє прес-служба Мін
оборони. А з початку року ці військові представництва запобігли
надмірним витратам бюджетних коштів виконавцями державного оборонного замовлення на понад 277 мільйонів гривень.

ЦИФРА ДНЯ

18,9 млрд грн

становили у січні-лютому
надходження до загального фонду
місцевих бюджетів. Це вдвічі більше
за торішній аналогічний показник
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НА ЧАСІ. Народні депутати пропонують обирати,

а не призначати прокурорів

Луганщина буде єдиною і квітучою

ДІАЛОГ. Жінки з обох частин області шукають шляхи мирного врегулювання в регіоні
Поліна ОЛЕКСАНДРОВА
для «Урядового кур’єра»

З

устріч людей з обох боків лінії розмежування — перший удар по гібридній війні. Вона нав’язує спрощену до примітива формулу: з одного боку Сіверського Дінця — тільки «рашисти»
та терористи, з другого — «хунта»

й карателі. Перемогти ці нав’язані
ворогом штампи вже означає його
обеззброїти. І кому як не жінкам,
чиє природне призначення — захист життя, якому вони дають початок, і умиротворення світу, це
під силу? Так вирішили волонтери громадської організації «Громадянський корпус» і кілька сміливих луганчанок.

Чи не занадто пафосно? Скажу більше: це життєва необхідність, бо навіть просто пройти всі
кордони та блокпости на шляху
до такої зустрічі було непросто.
А напередодні у Станиці Луганській, за образним висловом однієї з учасниць зустрічі, вкотре
«люди хапалися за документи»
через новий обстріл.

Луганчанки прибули у Станицю
Луганську раніше за жінок з українського боку і встигли зробити покупки на ринку. «Що купували?
— трохи ніяковіє медичний працівник — учасниця зустрічі й дивує відповіддю: — Сіль. Літня консервація показала, що якість російської не така, як нашої. Тож вийшло не так смачно, як зазвичай».

Жінки розповідають, що в обласному центрі багато товарів із
Росії та Білорусі. «Але саме український — наче зі знаком якості», — підкреслює інша учасниця зустрічі — пенсіонерка. За її
словами, навіть продавці
саме так і пропонують товар: українське — найкраще, щоправда, найдорожче.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 5 квітня 2016 року
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ПОСТАНОВА
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Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. № 576

Про утворення Міжвідомчої робочої групи
з опрацювання актуальних питань і звернень
громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо
надання послуг з електро-, тепло та газопостачання

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 576
«Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 18, ст. 1286; 2011 р., № 67, ст. 2572) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 120
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. № 576
1. Пункт 2 постанови виключити.
2. У Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, затвердженому зазначеною
постановою:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Підготовка Національної доповіді здійснюється за таким графіком:
лютий — березень — визначення необхідної інформації та форми її подання,
надсилання Мінрегіоном центральним органам виконавчої влади, державним колегіальним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям листів-запитів щодо
підготовки матеріалів;
квітень — травень — підготовка матеріалів центральними органами виконавчої
влади, державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
червень — аналіз та узагальнення Мінрегіоном поданих матеріалів;
липень — серпень — підготовка тексту проекту Національної доповіді;
вересень — жовтень — погодження Мінрегіоном тексту проекту Національної
доповіді із центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними
органами, які брали участь у її підготовці;
листопад — оприлюднення Національної доповіді.»;
2) у пункті 3:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
«3. До підготовки Національної доповіді залучаються центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, які надають інформацію з таких питань:
Мінрегіон — аналізу стану забезпечення населення питною водою та питним
водопостачанням; забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та питного водопостачання;»;
в абзаці п’ятому слово «Мінпромполітики,» виключити, а слово «Мінтранс» замінити словом «Мінінфраструктури»;
в абзаці шостому слово «Мінпаливенерго» замінити словом «Міненерговугілля»;
в абзаці сьомому слово «Держводгосп» замінити словом «Держводагентство»;
в абзаці дев’ятому слово «МНС» замінити словом «ДСНС»;
доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
«НКРЕКП (за згодою) — встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;».
У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами
одинадцятим і дванадцятим;
абзац одинадцятий після слів «у сфері їх управління» доповнити словами «, у
тому числі на підставі даних, отриманих від органів місцевого самоврядування»;
в абзаці дванадцятому слово «Держжитлокомунгоспом» замінити словом «Мінрегіоном»;
3) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
«4. Мінрегіон аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує Національну
доповідь за такими розділами:»;
4) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Мінрегіон надсилає текст проекту Національної доповіді на погодження до
центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, які брали
участь у її підготовці. Після отримання відповідних погоджень текст Національної
доповіді оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.».
3. Додаток до постанови виключити.
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Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-,
тепло та газопостачання у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання
послуг з електро-, тепло та газопостачання, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 133
СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з опрацювання актуальних
питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб
щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання
Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Міжвідомчої робочої
групи
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах
енергетики та комунальних послуг, перший заступник голови Міжвідомчої робочої
групи (за згодою)
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, до повноважень
якого належить вирішення питань у сфері електроенергетичного комплексу, секретар Міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Заступник Міністра соціальної політики
Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
Представник Асоціації міст України (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 133
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з опрацювання
актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних
осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання
1. Міжвідомча робоча група з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та
газопостачання (далі — Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативнодорадчим органом Кабінету Міністрів України.
Міжвідомча робоча група утворюється з метою оперативного реагування на
звернення громадян та їх об’єднань, юридичних осіб (далі — звернення) з метою
забезпечення надання якісних послуг електро-, тепло та газопостачання, врегулювання питань щодо приєднання до електричних, теплових мереж і газорозподільних/газотранспортних систем, розрахунків за спожиті електричну та теплову
енергію, природний газ тощо.
2. Міжвідомча робоча група провадить свою діяльність за принципами рівноправності її членів і відкритості в роботі.
3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, надання їм відповідної консультативної допомоги
щодо вирішення питань, пов’язаних з наданням якісних послуг з електро-, тепло
тa газопостачання;
2) підготовка організаційно-методичних рекомендацій для реагування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само-
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врядування та підприємствами паливно-енергетичного комплексу на проблемні
питання під час надання/отримання послуг з електро-, тепло та газопостачання;
3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення зазначених проблемних питань;
4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань своєчасного надання якісних послуг з електро-, тепло та газопостачання, дотримання
правил безпеки під час їх надання, формування цінової та тарифної політики з надання зазначених послуг і запровадження механізмів інформування громадськості
з порушених питань.
5. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) аналізує стан справ та причини виникнення проблемних питань, що порушуються у зверненнях з метою забезпечення надання якісних послуг з електро-,
тепло та газопостачання;
2) готує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу, пов’язаної із своєчасним та ефективним
реагуванням на звернення;
3) аналізує результати опрацювання звернень щодо надання послуг з електро-,
тепло та газопостачання, готує пропозиції стосовно розроблення відповідних проектів актів законодавства;
4) подає Кабінетові Міністрів України та Міненерговугіллю розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції, у тому числі щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів;
5) інформує громадськість про свою діяльність та з питань, визначених основними завданнями, зокрема шляхом створення контактних центрів, офіційних вебсайтів з відповідними рубриками, шляхом організації спілкування з громадянами
та їх об’єднаннями, юридичними особами в режимі реального часу, проведення
зустрічей з ними тощо.
6. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливноенергетичного комплексу інформацію, необхідну для виконання основних завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу (за погодженням з їх керівниками), а також
незалежних експертів (за згодою);
3) вносити відповідно до основних завдань на розгляд центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств паливно-енергетичного комплексу пропозиції щодо забезпечення оперативного та
ефективного реагування на проблемні питання, які порушуються громадянами та
їх об’єднаннями, юридичними особами щодо надання послуг з електро-, тепло та
газопостачання;
4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі
групи;
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
7. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, першого заступника
голови, заступника голови, секретаря та її членів.
Головою Міжвідомчої робочої групи є Міністр енергетики та вугільної промисловості.
Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує її голова.
8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за
рішенням її голови.
Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, у разі відсутності голови
— перший заступник голови, а в разі його відсутності — заступник голови.
У разі відсутності голови Міжвідомчої робочої групи його обов’язки виконує
перший заступник голови, а в разі його відсутності — заступник голови.
9. Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
10. Порядок денний засідання Міжвідомчої робочої групи формується відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою зазначеної групи.
11. Міжвідомча робоча група на своїх засіданнях формує пропозиції та рекомендації відповідно до основних завдань, що оформлюються у вигляді протоколу
засідання.
Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими,
якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів Міжвідомчої
робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
Протокол засідання Міжвідомчої робочої групи підписується головуючим на її
засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та
Кабінетові Міністрів України.
Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує винесені на голосування
пропозиції га рекомендації, може викласти свою окрему думку у письмовій формі,
що додається до протоколу засідання.
12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Міжвідомчої робочої групи здійснює Міненерговугілля (робочий орган Міжвідомчої робочої групи).
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи
здійснює її робочий орган.
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До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області як
відповідач викликається громадянка Платонова Валентина Вікторівна, 30.07.1959 року народження, останнє місце проживання:
м. Вознесенськ, вул. Ентузіастів, 1-А Миколаївської області та місце
реєстрації: м. Вознесенськ, вул. Рози Люксембург, 129 Миколаївської
області, по цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Платонової Валентини Вікторівни про стягнення кредитної заборгованості.
Розгляд справи призначено на 13 квітня 2016 року о 09 годині 20
хвилин за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 2 Миколаївської області.
У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто в її відсутності за наявними в ній матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК
України.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торець, вул. Дружби, буд. 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Прудивуса Олександра Петровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач
по справі Прудивус Олександр Петрович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка,
буд. 143, кв. 25) викликається на 14 квітня 2016 року
о 14.30 год. до суду, каб. № 7, 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.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Носенка Олександра Дмитрійовича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/27/16-ц (провадження
№ 2/420/269/16) року за позовом ПАТ«Укрсоцбанк»
до Носенка Олександра Дмитрійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 07 квітня
2016 року о 09 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання 13 квітня 2016 року о 08 годині 30
хвилин) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков,
вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Л. В. Вострікова

Суддя Нємиш Н. В.

Суддя В. В. Заботін

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове засідання Сокуренка Миколу
Івановича – відповідача у справі № 703/559/16-ц;
2/703/580/16 за позовом ТзОВ «Сміла Енергоінвест»
до Сокуренка Миколи Івановича про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення місць загального користування, яке
відбудеться о 14 год. 00 хв. 27 квітня 2016 року за
адресою: вул. П. Лумумби, 15, м. Сміла Черкаської
області, 20700, суддя Манько М. В.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності Сокуренка Миколи Івановича.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/1491/2016
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Попової Анжеліки Олексіївни про стягнення заборгованості - призначена до розгляду на 12.04.2016 р. о 08.40,
запасна дата 18.04.2016 р. о 08.00 год. за адресою
суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Попової Анжеліки Олексіївни
обов’язкова. При собі мати паспорт, ІНН.
Суддя Руденко Л. М.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський 84, викликає як відповідача Бабічеву Наталію
Геннадіївну в судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 30
хв. 22 квітня 2016 року, у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Бабічевої Наталії
Геннадіївни про стягнення заборгованості. В разі неявки
справа може бути розглянута за вашої відсутності.
Суддя Л. А. Бєльченко
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ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
повідомляє про визнання недійсною
з 02.04.2016 р. печатки Дніпропетровського
відділення № 6 Товариства з відтиском
«*м. Київ *Україна* Товариство з обмеженою
відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»*
Ідентифікаційний код 37356833*
«Дніпропетровське відділення № 6,
ідентифікаційний код 38620841»

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 2-353/16 за позовом Рогової Марії Миколаївни до Іващенка Олександра Миколайовича про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, викликає до суду як відповідача
Іващенка Олександра Миколайовича на 12 квітня 2016
року о 10 год. 00 хв.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Кравченка М.В. в приміщенні суду, що розташований за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Бутилкіну Марію Василівну, 25 вересня
1961 року народження, що цивільна справа за апеляційною скаргою ПАТ КБ «ПриватБанк» на заочне рішення
Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від
12 червня 2015 року за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до ПАТ «Акцент-Банк», Бутилкіної М.В. про стягнення
заборгованості призначена до розгляду в Апеляційному
суді Дніпропетровської області/ м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13/ на 10 годину 20 хвилин 27 квітня 2016
року.
У разі неявки відповідачки у судове засідання, справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. В. Кравченко

Суддя С. П. Котушенко

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № 761/36937/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» до
Корнійчук Аліси Євгеніївни про зобов’язання вчинити дії.
Розгляд зазначеної справи призначено на 12.05.2016 року о
10.00 год. в Шевченківському районному суді м. Києва, каб. 409
(адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Корнійчук Алісу Євгеніївну як відповідачку.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Миськів Артема Васильовича про те, що 15 квітня 2016 року о 08 год.
45 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12 буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Миськів Артема Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Миськів
Артем Васильович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа підлягає розгляду за
його відсутності.

Суддя Н. В. Сіромашенко

Суддя В. І. Євтюшенкова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачений судновий білет
МС №011233
від 12.10.2004 р.,
виданий Інспекцією
головного державного
реєстратора флоту України
на судно «Прогрес»
з бортовим номером
КИВ-1845-К, на ім’я Черненка
Дмитра Сергійовича,
вважати недійсним.
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ПрАТ «СК«ДІМ Страхування» повідомляє про
втрату бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, наведені в таб. просимо вважати
недійсними: АС/6766244; АС/6766247; АС/6766248;
АС/6766249; АС/6766813; АС/6766816; АС/6766817;
АС/6766956; АС/6766957; АС/6766958; АС/6766961;
АС/6766966; АС/6766967; АС/8944180; АС/8944181;
АС/8944182; АС/8976593; АС/8944183; АС/8944184;
АС/8944185; АС/8944186; АС/8944187; АС/8944188;
АС/8976580; АС/8976581; АС/8976582; АС/8976583;
АС/8976584; АС/8976585; АС/8976586; АС/8976587;
АС/8976588; АС/8976589; АС/8976590; АС/8976591;
АС/8976594; АС/8976595; АС/8976596; АС/8976597;
АС/8976598; АС/8976657; АС/8976658; АС/8976659;
АС/8976660; АС/8976661; АС/8976662; АС/8976663;
АС/8976664; АС/8976665; АС/8976666; АС/8976667;
АС/8976592; АС/6766229.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Гуменюка Микиту Олеговича, 01.04.1992 р.н., останнє
місце проживання: м. Чернівці, вул. 28 Червня, 49/18, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова
група «Ю.БІ.АЙ» до Гуменюка Микити Олеговича про
відшкодування шкоди в порядку регресу.
Судове засідання призначене на 09-30 год. 22 квітня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку його неявки в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області викликає до суду представника відповідача Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Провіта» по
цивільній справі № 500/3893/15-ц за позовом Голя Івана Івановича, Левченка Григорія Федосійовича до Товариства з
обмеженою відповідальністю «Агропрайм холдинг», Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
«Провіта», Долгова Володимира Ілліча про відшкодування
матеріальної та моральної шкоди, у судове засідання, призначене на 25 квітня 2016 року о 10.00 годині, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: Одеська область,
м. Ізмаїл, вул. Клушина, буд. 2.
Повноважному представнику відповідача пропонується
подати свої заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони обгрунтовуються. У випадку неявки, представник Товариства з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «Провіта» повинен повідомити відповідні причини, інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних доказів.
Це оголошення вважається належним повідомленням.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як
відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн»
в судові засідання для розгляду наступних цивільних справ:
№ 290/224/16-ц, № 290/225/16-ц, № 290/226/16-ц, № 290/227/16-ц,
№ 290/228/16-ц, № 290/229/16-ц, № 290/230/16-ц, № 290/231/16-ц,
№ 290/232/16-ц, № 290/234/16-ц, № 290/219/16-ц, № 290/235/16-ц,
№ 290/238/16-ц, № 290/239/16-ц, № 290/241/16-ц, № 290/243/16-ц за
позовом Поліщук Лідії Костянтинівни, Бондарчука Всеволода Парфеновича, Колесника Анатолія Дмитровича, Тищука Миколи Опанасовича, Мельничук Надії Климентіївни, Добровольського Антона
Броніславовича, Ковальчука Петра Олександровича, Кусковської
Олени Іванівни, Конончука Миколи Володимировича, Березенського
Петра Івановича, Марченка Анатолія Олексійовича, Малахової Надії
Іванівни, Терещук Євгенії Платонівни, Верескун Софії Степанівни, Виногородського Олекси Івановича, Мельнічука Олександра Івановича
(представник позивачів - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договорів оренди земельних часток (земельного паю), які відбудуться 26 квітня 2016 року з 08.00 год. по 16.30 год. за адресою:
смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10, Житомирської області, зал
судових засідань № 1.
У разі неявки представника відповідачів в судові засідання розгляд
справ відбудеться за їх відсутності.

Суддя Чебан В. М.

Суддя В. М. Швець

Суддя В. П. Кравчук

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області 28.03.2016 року ухвалено заочне
рішення у цивільній справі № 185/289/16-ц за позовом Єль-Массрі Хайсема Махмуд Абдель Вахід до
Єль-Массрі Марини Анатоліївни про розірвання
шлюбу, яким позов задоволено та шлюб між ЄльМассрі Хайсемом Махмуд Абдель Вахід та Єль-Массрі Мариною Анатоліївною розірвано.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його
копії.
Справа
№
185/289/16-ц
(провадження
№ 2/185/905/16) знаходиться в Павлоградському
міськрайонному суді Дніпропетровської області.
Суддя Врона А. О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:
Никитіної Ксенії Віталіївни, 28.03.1982 року народження, про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач викликається на 14 квітня 2016 року
о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті;
Явкумян Аліти Ашотівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач викликається
на 14 квітня 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 8,
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 розглянута у їх відсутність.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як
відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн»
в судові засідання для розгляду наступних цивільних справ:
№ 290/244/16-ц, № 290/245/16-ц, № 290/249/16-ц, № 290/251/16-ц,
№ 290/253/16-ц, № 290/254/16-ц, № 290/255/16-ц, № 290/257/16-ц,
№ 290/258/16-ц, № 290/259/16-ц, № 290/260/16-ц, № 290/261/16-ц,
№ 290/262/16-ц, № 290/263/16-ц, № 290/264/16-ц за позовом Виногородської Лідії Яківни, Терещука Віталія Васильовича, Мазуркевич
Лідії Іванівни, Тищук Антоніни Дмитрівни, Кузьменко Євгенії Василівни, Бєлінського Ігоря Миколайовича, Ковальського Миколи Миколайовича, Лебідь Віри Євстафіївни, Присяжнюк Наталії Дмитрівни,
Ковальського Олександра Вікторовича, Бондаренко Лідії Григорівни,
Малахової Надії Іванівни, Погорільчук Ніли Дмитрівни, Ковальської
Лариси Андріївни, Пасенка Володимира Івановича (представник позивачів - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договорів
оренди земельних часток (земельного паю), які відбудуться 27 квітня
2016 року з 08.00 год. по 16:00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10, Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідачів в судові засідання розгляд
справ відбудеться за їх відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як
відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн»
в судові засідання для розгляду наступних цивільних справ:
№ 290/204/16-ц, № 290/205/16-ц, № 290/206/16-ц, № 290/207/16-ц,
№ 290/209/16-ц, № 290/211/16-ц, № 290/212/16-ц, № 290/213/16-ц,
№ 290/214/16-ц, № 290/215/16-ц, № 290/216/16-ц, № 290/217/16-ц,
№ 290/218/16-ц, № 290/220/16-ц, № 290/221/16-ц за позовом Воловода Валерія Георгійовича, Андрієвської Тетяни Євгеніївни, Андрієвського Пилипа Францовича, Янішевського Казимира Броніславовича,
Томашевського Цезарія Леоновича, Самчука Володимира Володимировича, Самчука Володимира Володимировича, Самчука Володимира
Володимировича, Данилюк Дар’ї Іванівни, Осінського Павла Гвідоновича, Поліщука Петра Карповича, Корбут Фелікси Грициянівни, ТоМарії
Людвиківни,
Назарчука
Володимира
машевської
Мечиславовича, Кусковської Павлини Миколаївни (представник позивачів - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договорів
оренди земельних часток (земельного паю), які відбудуться 25 квітня
2016 року з 08.30 год. по 16:30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10, Житомирської області, зал судових засідань № 1.
У разі неявки представника відповідачів в судові засідання розгляд
справ відбудеться за їх відсутності.

Суддя Пікалова Н. М.

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання Абдулаєва Ельдара Адиль-огли по
цивільній справі за позовом Абдуллаєвої Юлії Павлівни до Абдулаєва Ельдара Адиль-огли про надання дозволу на виїзд.
Судове засідання за справою відбудеться 21.04.2016 р.
о 12 годині 45 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33, каб. 215, суддя Нікітіна С. Й.
У разі неявки вказаного відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність за наявними у справі
доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу про
його обов’язок повідомити суд про причини неявки
у судове засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області викликає відповідачів Чистякову Ліну Євгенівну, 29.11.1953
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м.Артемівськ, вул.Сибірцева, буд. 188, кв. 7, та Чистякова
Юрія Ігоровича, 28.06.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.Донецьк, вул. Калузька, буд.
16, кв.9, у судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до
Чистякової Ліни Євгенівни, Чистякова Юрія Ігоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором та договором поруки, яке призначене на 11 квітня 2016 року о 13
годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Артемівського
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 84500,
Донецька область, м.Бахмут, вул. Миру, 5. (каб. 307).
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
разі неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів.

Пологівським районним судом Запорізької області (70600, м. Пологи, Запорізька область, вул. Єдності (М. Горького), 28) розглядає цивільну справу
за позовом Петренко Ніни Олександрівни до Вєрзілової Катерини Василівни про визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю.
Відповідачка по справі: Вєрзілова Катерина Василівна, мешкає за адресою, вказаною в позовній
заяві: Запорізька область, Пологівський район,
с. Пологи, вул. Вільна, 98, викликається на 14 квітня
2016 року о 10.00 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутСуддя Шевченко Л. В. ності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судові засідання відповідачів:
цивільна справа № 185/9811/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Кутьї Людмили Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором;
цивільна справа № 185/9859/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Нескуби Євгенія Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним договором;
цивільна справа № 185/9840/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Баранової Юлії Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором;
цивільна справа № 185/11598/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Кутьї Людмили Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судові засідання призначені на 19 квітня 2016 року о 15.00
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідачів у судові засідання справи, згідно з
вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їхньою відсутністю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Булатова Володимира Володимировича, останнє
місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Іжевська, 28, у судове засідання, яке відбудеться 11.04.2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, кaб.
204, для участі в судовому розгляді цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Булатова Володимира Володимировича про стягнення заборгованості.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.
Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.
Суддя О. М. Колесник
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Сидорової Катерини Олександрівни до Сидорова Ігоря Олеговича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Сидоров Ігор Олегович, 20.11.1986
року народження, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Анадирська, буд. 1, кв. 2, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5,
каб. 304) на 12.04.2016 р. о 12 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/55/16-ц за позовом Глущук
Віри Анатоліївни до Комунальної медичної установи «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївки Донецької області про стягнення нарахованої, але не виплаченої
заробітної плати, компенсації заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати та середнього заробітку за весь
час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди.
Відповідач у справі - Комунальна медична установа «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївка Донецької області, вул. Новобольнична, буд. 1, викликається до
суду на 14 квітня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/98/16-ц за позовом Буніної
Людмили Анатоліївни до Комунальної медичної установи
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївки
Донецької області про стягнення компенсації заробітної плати
у зв’язку з порушенням строків її виплати та середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди.
Відповідач у справі - Комунальна медична установа «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївка Донецької області, вул. Новобольнична, буд. 1, викликається до
суду на 14 квітня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, 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.

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області викликає в судове засідання
як відповідача по цивільній справі
№ 709/451/16-ц Квашніна Ігоря Валерійовича, 24 листопада 1989 року народження,
останнє відоме місце проживання: вул. Різдвяна, № 14, с. Лукашівка Чорнобаївського
р-ну Черкаської області.
Судове засідання відбудеться о 09 годині
00 хв. 19 травня 2016 року в залі судового
засідання № 2 Чорнобаївського районного
суду по вул. Центральна (Леніна), № 134,
смт Чорнобай Черкаської області. Явка
обов’язкова та своєчасна. В разі неприбуття
в визначений судом час відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута без його
участі.

Суддя О. С. Малінов

Суддя С. І. Калашник

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за заявою Публічного акціонерного товариства
«Банк «Фінанси та Кредит» про відновлення втраченого судового провадження.
Відповідачка у справі Кузьменко Любов Олексіївна, проживає за адресою: 86401, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Южна, буд. 15, викликається в судове засідання, призначене на 14 год. 00 хв. 11.04.2016 р. до суду, каб. №213,
для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, вона повинна повідомити суд про причини неявки. За
інших обставин розгляд справи відбудеться у її відсутність.

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Міщенка Андрія Миколайовича,
16.12.1971 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Очеретине, вул. Попова, 45, по справі за позовом Анненкової Ганни
Анатоліївни до Міщенка Андрія Миколайовича про розірвання шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 14
квітня 2016 р. о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за
відсутності відповідача за наявними в ній доказами.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа № 2/243/1522/2016 за позовом КС «Інтеграл» до Шульженка Ю.В. про стягнення боргу.
Розгляд справи по суті відбудеться 11.04.2016 року о 13.00
год. (запасна дата - 18.04.2016 року о 08.00 год.) у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2 (II поверх).
Явка відповідача Шульженка Юрія Васильовича, 18.08.1988
р.н., остання відома адреса реєстрації: Донецька обл., м. Горлівка, смт Гольмівський, вул. Федосєєва, буд. 2, обов’язкова. У
разі неявки представника відповідача справу буде розглянуто
без його участі.
Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. В. Решетняк

Суддя Чопик О. П.

Суддя Т. Л. Панова

Суддя І. М. Мінаєв

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається доручення Колпнянського районного суду Орловської
області про вручення судових документів та проведення окремих процесуальних дій стосовно Лошкарева Олександра
Олексійовича.
Відповідач по справі Лошкарев Олександр Олексійович
(останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Героїв Перекопа, будинок 22), викликається
на 12 квітня 2016 року о 08 годині 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/6540/15-ц за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» до ФОП Сударенко Г. Л.,
Сударенко Г.Л. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі
- фізична особа-підприємець Сударенко Галина Леонтіївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Токарева, 12/17; Сударенко Галина Леонтіївна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева,
12/17, викликаються до суду на 08 год. 30 хв. 12 квітня 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/6817/15-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Бєлоусова В. Ю., Бєлоусової Н.А. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі
- Бєлоусов Вадим Юрійович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Путевая, 11-5; Бєлоусова
Наталя Анатоліївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Дебальцеве, вул. Путевая, 15, викликаються до суду
на 09 год. 00 хв. 12 квітня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження № 1-кп/225/62/2016 за обвинуваченням Погодіна Вадима Вікторовича, Сухомлинова Максима Вікторовича,
Москальова Юрія Аркадійовича за п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК
України. Обвинувачені по справі: Погодін Вадим Вікторович
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд.
104, кв. 146), Сухомлинов Максим Вікторович (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. Первомайська, буд. 2,
кв. 6), Москальов Юрій Аркадійович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Матросова, буд. 25) викликаються
на 11 квітня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. В. Каліуш

Суддя О. В. Каліуш

Суддя О. Г. Геря

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Вдовиченка Сергія Кузьмича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286
КК України.
Обвинувачений по справі Вдовиченко Сергій Кузьмич, зареєстрований: м. Харцизьк Донецької області, вул. Сергія Лазо, буд. 13, кв. 53, викликається об 11.30
годині 14 квітня 2016 року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у підготовчому
судовому засіданні.
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Пасько Олександри Іллівни до Кредитної спілки «Мрія» про стягнення коштів. Відповідач у справі КС
«Мрія», яка має юридичну адресу: м. Краматорськ, вул. Н.Курченко, 23, але фактично за адресою відсутня, викликається на 13.04.2016 року о 09.20 годині до
суду, зал судових засідань №11/3, для участі у розгляді справи по суті. Представнику відповідача пропонується надати свої заперечення проти позову та докази.
У випадку неприбуття, представник відповідача повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Конюченко Лілії
Олександрівни до Конюченка Олексія Вікторовича про стягнення аліментів
на утримання неповнолітньої дитини.
Відповідач у справі — Конюченко Олексій Вікторович викликається на 12
квітня 2016 року о 09.00 год. до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. О. Хараджа

Суддя Марченко Л. М.

Суддя Костромітіна О. О.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Запорізький районний суд Запорізької області викликає Горошка Василя Григоровича, 1976 р.н., як
відповідача у цивільній справі за позовом Горошко
Інни Миколаївни до Горошка Василя Георгійовича
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 29.04.2016 р. о 09.30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д. І. У
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за
наявними у справі матеріалами з постановленням
заочного рішення.

В провадженні Броварського міськрайонного суду
Київської області знаходиться справа № 361/458/16-ц
року за цивільним позовом TOВ «Фінансова компанія
«Народна позика» до Погорелко Дарії Олександрівни
про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Викликаємо як відповідача Погорелко Дарію
Олександрівну на розгляд вищезазначеної справи,
яка призначена на 11 квітня 2016 року об 11 годині
45 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 207.
Суддя Г. О. Білик

Крижопільський районний суд Вінницької області
викликає Коверзнєва Руслана Олександровича як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 134/379/16-ц за позовом Коверзнєвої Ганни Сергіївни про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться о 10 год. 28.04.2016 року у приміщенні
Крижопільського районного суду Вінницької області
за адресою: 24601, Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Героїв України, 23. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута в їх відсутність в
порядку ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. Г. Зарічанський
Суддя А. І. Руснак

В провадженні Автозаводського райсуду м. Кре-

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Гайцук Наталію Олександрівну про те, що 28 квітня
2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб.15, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Жигуліної
Ірини Леонідівни до Гайцук Наталії Олександрівни,
як відповідача про стягнення грошових коштів за договором позики.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Усатова І. А.

Житомирський районний суд Житомирської області
викликає Гуленко Ірину Вікторівну як відповідачку по
цивільній справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Гуленко Ірини Вікторівни про стягнення донарахованих відсотків та пені за кредитним
договором.
Розгляд справи відбудеться о 15 год. 00 хв. 12
травня 2016 року в приміщенні Житомирського
районного суду за адресою: м. Житомир, вул.
Щорса, 92, каб. 7.
В разі неявки в судове засідання запрошеної
особи справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя І. В. Зубчук

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Процюк Ірини
Юріївни, Процюк Олени Олександрівни про стягнення
заборгованості. Відповідачі по справі: Процюк Ірина Юріївна, 13.05.1983 року народження, Процюк Олена Олександрівна, 24.08.1962 року народження. Справу
призначено до розгляду об 11.00 годині 11.04.2016 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 19 квітня 2016
року о 17.00 годині в приміщенні суду за адресою: м.
Хотин, вул. Незалежності, 25А, Чернівецької області,
Стратійчук Анастасію Олександрівну, 17.05.1991 року народження (останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: м. Хотин, вул. Незалежності, 15/25,
Чернівецької області), як відповідача по цивільній справі
№ 724/353/16-ц, провадження № 2/724/384/16 за позовом Стратійчук Дениса Ілліча до Стратійчук Анастасії
Олександрівни про розірвання шлюбу.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатись за її відсутності.

Суддя О. Г. Луньова
Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за скаргою Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Дніпропетровської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк
Аваль» про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні
дії. Заінтересовані особи Захарова Лариса Володимирівна, Захарова Людмила Миколаївна, які мешкають за адресою: м. Донецьк, бульвар Шкільний, 16/52, викликаються на 19.04.2016 р. о 09.00 год. до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Заінтересованим особам пропонується надати свої заперечення щодо
скарги та докази. У випадку неприбуття до суду вони повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик заінтересовані особи вважаються повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута за їх відсутності.

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає Карагяура Олексія Петровича (останнє відоме місце проживання: м. Гадяч, вул. Набережна
Грунь, 87) у судове засідання по цивільній справі за
позовом Карагяур Крістіни Олександрівни до Карагяура Олексія Петровича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 13 квітня 2016 року
о 9 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м.
Гадяч, вул. Лесі Українки, 6.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки Карагяура
О. П. справу буде розглянуто за його відсутності.
Карагяур О. П. зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя Владимирська І. М.

Суддя Л. В. Максименко

менчук Полтавської області знаходиться справа
№ 524/627/16ц за позовом ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до
Баєва Євгенія Олеговича про звернення стягнення
на предмет іпотеки: кв. 26, буд. 4, 278 квартал у
м. Кременчук, в сумі 416 757,98 грн., яку боржнику
пропонується погасити добровільно.

Полтавський районний суд Полтавської області, відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Вербицького Богдана Павловича (останнє відоме місце
проживання: с. Мачухи Полтавського району та області,
вул. Салаєва, 31) у судове засідання як відповідача по
цивільній справі № 545/3643/15-ц за позовом Харківського регіонального відділення АБ «Експрес — Банк»
в інтересах Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес — Банк» до Вербицького Богдана
Павловича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 08.30 год. 26 квітня
2016 року в приміщенні Полтавського районного суду за
адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154-А, суддя Стрюк
Л. І.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги,
6) розглядає справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» до Балона Едуарда Леонідовича про звернення стягнення не
предмет іпотеки.
Відповідач по справі Балон Едуард Леонідович викликається на 13 квітня 2016 року о 08.30
годині до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 29
квітня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Шеремет Тетяну Володимирівну,
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул. Шевченка, 19/42, як відповідача по цивільній справі №329/220/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Шеремет Тетяни Володимирівни
про стягнення заборгованості.
Суддя Н. М. Пода

Летичівський районний суд Хмельницької області повідомляє, що заява ПАТ «Універсал Банк» про видачу
дубліката виконавчого листа по рішенню у цивільній
справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Мельник Наталії Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 8962,28 грн, судового збору в
розмірі 89,62 та ІТЗ у розмірі 120 грн, призначена до
розгляду на 08 год. 15 хв. 11.04.2016 р. за адресою: провулок Шкільний, 4а, смт Летичів Хмельницької обл.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова. У
разі неявки до суду відповідача справа буде розглянута
за наявними матеріалами.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду Овчарук Тетяну Степанівну,
остання адреса реєстрації якої: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 51-158, як відповідачку по
цивільний справі за позовом Кредитної спілки «Азовська
Кредитна компанія» до Овчарук Тетяни Степанівни про
стягнення суми заборгованості за кредитним договором,
розгляд якої відбудеться 29.04.2016 р. о 09.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Просвірніна Бориса Анатолійовича як відповідача
у цивільній справі за позовом Щиголя Бориса Анатолійовича до Просвірніна Бориса Анатолійовича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.
Розгляд справи призначено на 14 квітня 2016 року о
14 год. 00 хв. та 18 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв.,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 07400,
Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
№ 208.
В разі вашої неявки, справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Суддя Ходоровський І. Б.

Суддя О. М. Томілін

Суддя Пухна О. М.

У Подільському районному суді м. Києва
19.04.2016 р. о 14 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» до Бахура Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання обов’язкова.
При неявці відповідача - справа буде слухатись за
його відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.
Суддя B. C. Декаленко

У Подільському районному суді м. Києва 8 червня
2016 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич C. M. буде розглядатися цивільна справа за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Джерела Поділля», Товариства з обмеженою відповідальністю «Джерела України» до Заханевича Володимира Миколайовича, Компанії «Хелранд
Холдінгз Лімітед» та третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Роса Волині» про визнання
недійсним договору купівлі-продажу корпоративних
прав.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.

У провадженні Чернігівського районного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Карапетян Араксії Самвелівни про звернення
стягнення на предмет застави.
Розгляд зазначеної справи призначено на 13 квітня
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Чернігівського
районного суду Запорізької області (Запорізька область,
смт Чернігівка, вул. Леніна, 391).
Суд викликає в судове засідання Карапетян Араксію
Самвелівну як відповідача.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута за наявними в ній доказами.

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає Бондара Олександра Валентиновича, 25.02.1985
року народження, який проживає за адресою: вул. Вокзальна, 3/31, м. Біла Церква, Київська область, як відповідача по цивільній справі № 148/48/16-ц за позовом
Бондар Олени Віталіївни до Бондара Олександра Валентиновича про розірвання шлюбу.
Судовий розгляд справи призначено на 19.04.2016 р.
о 09.30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин,
Вінницька область.
В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Д. О. Покопцева

Суддя О. В. Саламаха

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ Донецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Карпухіна Євгена Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
у справі: Карпухін Євген Юрійович, який зареєстрований за
адресою: м. Горлівка, вул. Академіка Карпинського, б. 23,
кв. 2, викликається на 12 квітня 2016 року о 08.30 годині до
Слов’янського міськрайонного суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неявки відповідач повинен повідомити суд про причини, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Супоневу Юлію Володимирівну, за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та Київській
області зареєстрованою не значиться, як відповідача в
судове засідання по справі за позовом Норенка Дмитра
Юрійовича, Норенко Юлії Володимирівни до Супоневої
Юлії Володимирівни про стягнення безпідставно набутих
коштів, яке відбудеться під головуванням судді Лужецької О. P. 26 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.
З опублікуванням оголошення відповідач Супонева
Юлія Володимирівна вважається повідомленою про
Суддя Алексєєнко І. П. місце, дату та час судового розгляду справи.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду Лозовіка Сергія Геннадійовича,
остання адреса реєстрації якого: Донецька область, м.
Маріуполь, вул. Громової, б. 60, кв. 33, як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до Лозовіка Сергія Геннадійовича про звернення стягнення на предмет іпотеки,
розгляд якої відбудеться 12.04.2016 р. о 09.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Леонова О. І. про стягнення заборгованості.
Відповідач Леонов Олександр Іванович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Комсомольська, буд. 52, кв. 19, викликається 12
квітня 2016 року о 13 год. 00 хв. 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. М. Томілін

Суддя О. В. Неженцева

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. № 308) 21 квітня 2016 року 09 годині
00 хвилин буде розглядатись справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Чєрнєвої Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі її неявки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. № 308) 21 квітня 2016 року 09 годині
20 хвилин буде розглядатись справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Меркулова Дениса Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Діденко Інни Валеріївни про
стягнення заборгованості.
Суд викликає як відповідачку Діденко Інну Валеріївну
в судове засідання, яке відбудеться 15.04.16 року о 09.15
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Недригайлівський районний суд Сумської області повідомляє, що 26 квітня 2016 року о 09 годині в залі судових засідань Недригайлівського районного суду за
адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка,
4, відбудеться розгляд справи № 582/261/16-ц, провадження № 2/582/178/16, за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шевченко Ірини Іванівни, 08.02.1967 року
народження, про стягнення заборгованості.
Головуючий по справі суддя Жмурченко В. Д. У разі
неявки відповідача Шевченко І. І. в судове засідання,
справу буде розглянуто на підставі наявних у справі доказів.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідачі Мельнічук Павло Григорович, Мельнічук Ірина Олексіївна викликаються на 28 квітня 2016
року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, 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 розглянута у їх відсутність.
Суддя Хмельова C. M.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Донецькхім – хімічний завод» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 32388851) як відповідача та ТОВ «Олвін-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи:
30871617) як третю особу у справі № 17/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.04.2016 р. о
15.20 год. у приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Третейський суддя Лагренн С. С.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Копейко Людмилу
Олексіївну (реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 1971700488) як відповідача та
ТОВ «Олвін-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30871617) як третю особу у справі
№ 16/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.04.2016 р. о
15:10 год. у приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Третейський суддя Яворська Н. М.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Копейко Надію Георгіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2076600787) як відповідача та ТОВ
«Олвін-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної
особи: 30871617) як третю особу у справі № 15/16
за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.04.2016 р. о
15:00 год. у приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Третейський суддя Трубчанінов С. С.

Суддя В. Д. Жмурченко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Фарфор-присвята Кобзареві

погода на завтра

КУЛЬТУра. У Національному музеї Тараса Шевченка
Фото з сайту museumshevchenko.org

проходить епохальна виставка українського «білого золота»
Ольга ШКОЛЬНА,
доктор
мистецтвознавства,
професор,
для «Урядового кур’єра»
о неї готувалися надзвичайно ретельно — і співробітники закладу, й колекціонери, художники та знавці
фарфору-фаянсу. Адже увічнення нашого генія слова і
думки саме у тонкій кераміці,
яка є індикатором ідентичності кожного народу, не випадкове. Ще за життя Тарас
Шевченко навідувався до
Межигір’я, розумів значення
здобутків Києво-Межигірської фаянсової фабрики (на
ній деякий час також випускали і фарфор) для пересічних українців. Адже з демократизацією цього вишуканого матеріалу мистецтво входило через побут у кожну
оселю, перетворювало родинне спілкування на церемонію
та свято. Нині на виставці
«Шевченкіана в українській
тонкій кераміці» до 202-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича зібрано
найкращі твори останніх двох
століть, виконані у фарфорі
та фаянсі, присвячені Кобзареві. Відкриває велич здобутків українського «білого золота» шафа саме з межигірськими тарелями і портретами Михайла Костомарова,
Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка. Ці твори свого
часу ширилися Україною як
пантеон народної пам’яті та
любові, їх вішали на стіну в
красному кутку, поряд із
божником, заквітчували, оздоблювали рушниками. Адже
виконані ці артефакти були
на колишній землі найбільш
шанованої козацької обителі
України — Межигірської
лаври, як її називали в народі.
Освячені межигірським Спасом, ці речі набували особливої сили і ваги, їх шанували у
кожній господі.
Після восьми десятиліть
роботи фабрики на її підвалинах за совєтів виник новий
осередок культури — КиєвоМежигірський мистецько-керамічний технікум (згодом інститут), де працювала плеяда
так званих бойчукістів. Згодом викладачі та вихованці з
Межигір’я очолили найбільші
підприємства фарфоро-фаянсової галузі України, зок-
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У Поета довершене слово,
у майстрів досконалі витвори

рема провідний Київський
експериментальний кераміко-художній завод. Пантелеймон Мусієнко, Ніна Федорова, Павло Іванченко, Конон
Кривич та інші працювали
провідними художниками і
технологами колишніх велетів Фарфор-фаянс-тресту:
Будянського фаянсового, Довбиського,
Баранівського
фарфорового, Полонського
фарфоро-фаянсового заводів.
За СРСР, як і за царя, земля із
ключами Дзвінкової криниці
й енергетика місця сили давнього козацького монастиря
не давали спокою можновладцям.
Тому на початку 1930-х установу було реорганізовано.
Художній факультет закладу
директивно перевели до Одеського художнього інституту,
де викладав однодумець Михайла Бойчука митець з європейським світоглядом Михайло Жук. Він пройшов вишкіл у Галичині, працював зі
Станіславом Виспянським,
Юзефом Мегоффером, Олексою Новаківським, Казимиром Сіхульським, метрами
польського і західноукраїнського живопису та графіки.
У 1918 р. М. Жук стояв біля
витоків створення Національної академії мистецтв України в Києві. Саме учні цього
митця універсального обдаровання з часом, у післявоєнній
Україні, всотавши досвід попередніх поколінь фарфорис-

тів, працювали на вітчизняних підприємствах «білого золота».
Протягом другої половини
ХХ — початку ХХІ століття в
Укрпромфарфорі працювало
приблизно 100 видатних художників та скульпторів. Вони опанували випуск тонкостінної кераміки у посудному,
вазовому, скульптурному, сувенірному сегментах.
Майже всі вітчизняні значні досягнення в цьому матеріалі, присвячені темі Тараса
Шевченка, прикрасили виставку музею. Крім скульптурних пошуків Б. Сандомірської, О. Сорокіна, О. Рапай на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі й подружжя
В. та М. Трегубових на Коростенському фарфоровому середини ХХ ст., на виставці
представлено сервізи з портретними клеймами «Кобзаря», виготовлені на Довбиському фарфоровому заводі
(1950-ті), автора Олександра
Яроша (учень одесита Михайла Жука) з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва, і вазу роботи
видатної петриківчанки Марфи Тимченко 1970-х років
(зібрання Національного музею Тараса Шевченка).

Окрасою виставки стали
креативні сучасні «фінтерлеї» — оберегові наперстки з
колекції одесита Сергія Воронова (українська фірма
«Аліs-К°»). Ці цяцянки являють собою жанр фарфорової
мініатюри, відомий у «білому
золоті» Європи з ХVІІІ ст. Надзвичайно вдалими у сенсі
узгодження портретів Тараса
Шевченка на таких крихітних предметах виявилися
творчі розробки Олени Жернової. За основу малюнка художниця взяла портрет Тараса Шевченка роботи Михайла
Жука. З одинадцяти прижиттєвих світлин Кобзаря,
цей адаптований для тиражної графіки зразок
виявився найбільш лаконічним і стилістично довершеним.
Цікавими експериментами з розпису наперстків
стала серія з петриківським орнаментом роботи
головної художниці Довбиського фарфорового заводу
Анастасії Медведкової-Панчук, а також фарфорова монетка (маленька тарілочкасподка) у виконанні Олени
Жернової на тему трактирного посуду (в етностилістиці).
«Фарфоро-фаянсова» шевченкіана у музеї спричинила
селфі-бум. Тут нагороджував
нових лауреатів премії Тараса Шевченка Раду Поклітару,
Анжеліну Швачку, Левка
Лук’яненка та Михайла Гуйду Президент України Петро
Порошенко, згодом здійснили
фотопроект «Історія одного
Заповіту», в якому взяли
участь 40 послів інших держав в Україні.
З огляду на трагедію збігу
святкування 200-річчя з
дня народження Шевченка
2014-го на тлі подій Майдану
і варварського захоплення
Криму слова Тараса Григоровича і нині пророчі. Саме
тому особливої ваги набуває
ствердження власного високого фарфору-фаянсу, який,
попри все, як квіти крізь асфальт, торує дорогу. Три зали, наповнені любов’ю до рідної землі, де автопортретам
Кобзаря та його «Катерині»
представлено гідну компанію
межигірського фаянсу, київської, волинської й одеської
порцеляни, — гідна альтернатива виставок «донецького
бикоко» недавніх часів.

Тернопілля готується до ювілею Івана Марчука
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ДАТА. У травні виповниться
80 років народному художникові
України, лауреатові Шевченківської премії Іванові Марчуку. Народився він у селі Москалівка,
що на Тернопіллі. Зрозуміло,
краяни вирішили широко відсвяткувати ювілей митця із світо-

вим іменем. У лютому депутати
обласної ради проголосили нинішній рік Роком Івана Марчука
на Тернопільщині. Днями ж голова облдержадміністрації підписав розпорядження з планом
культурно-мистецьких заходів з
відзначення ювілейного дня народження художника. Насамперед йдеться про започаткування
обласного конкурсу та вручення

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

премії імені Івана Марчука обдарованим дітям у галузі образотворчого мистецтва. Урочистості
з нагоди ювілею славетного художника зорганізують у родинному селі Москалівка Лановецького району. В Тернопільському
художньому музеї відкриють
виставку з власних фондів і приватних колекцій творів Івана
Марчука. Тематичну експозицію

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

представлять і в арт-галереї обласної організації Національної
спілки художників України. Про
життя та творчість видатного
митця можна буде більше дізнатися також з документальної
виставки в Державному архіві
краю. Безперечно, до знаменної
дати відбудеться ще чимало
різних культурно-мистецьких
заходів.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 КВІТНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+7 +12
+7 +12
+3 +8
+2 +7
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12

День
+20 +25
+18 +23
+19 +24
+18 +23
+21 +26
+18 +23
+20 +25
+20 +25
+18 +23
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+21 +26

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
+5 +10
+7 +12
+3 +8
+3 +8
+5 +10
+5 +10
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+3 +8
+2 +7
+5 +10
+9 +11

День
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+21 +26
+20 +25
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+18 +23
+17 +22
+22 +24

Укргiдрометцентр

У Чернівцях заспівали
«Карміну Бурану»
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
ВЕЛИКА СЦЕНА. Для будь-якого філармонійного колективу
виконати світовий шедевр Карла Орфа — все одно що альпіністу зійти на Еверест, спортивній команді вибороти Кубок світу чи ученому стати Нобелівським лауреатом. Словом —– дано достойним, хто знає працю, натхнення і невгамовну жагу
перемог.
До того ж цей масштабний філософський твір, схожий на
музичне священнодійство, вимагає розмаху не лише якісних,
а й кількісних характеристик, поєднання бажань з можливостями. Окрім високопрофесійного симфонічного оркестру, потрібен потужний хор і видатні вокалісти. Врешті, потрібен простір.
Сценічний простір —– це єдине, чого виявилось обмаль буковинським митцям. Але і його вдалося підкорити. В результаті
«Карміна Бурана» звучить в усій своїй величі, засвідчуючи високий творчий рівень Чернівецької філармонії.
— Цього разу ми виконали кантату власними силами, — каже художній керівник та головний диригент симфонічного оркестру, заслужений діяч мистецтв України Йосип Созанський.
— Безумовно, маємо подякувати за це Академічному камерному хору «Чернівці» та його керівникові Надії Селезньовій,
нашим солістам Володимиру Фісюку, Олені Урсуляк, Тарасові
Повху. Плануємо ще додати театрально-хореографічне дійство. Адже твір Карла Орфа — це синтез багатьох видів мистецтв. Саме сьогодні його трагічні й водночас переможні мотиви звучать надзвичайно актуально для нашої країни.
«Карміна Бурана» з її роздумами про мінливу і могутню
Фортуну продовжує єднати українські творчі колективи. Нещодавно вона урочисто відкрила перший день Міжнародного
фестивалю майстрів мистецтв ім. Святослава Ріхтера, який
щовесни відбувається в Житомирі, рідному місті великого піаніста. Разом з чернівецьким симфонічним оркестром всесвітньо відомий твір виконували Академічна хорова капела
«Орея» Житомирської філармонії та дитячі хорові групи учнів
житомирських музичних шкіл.
Як відомо, старовинну збірку (ХІІІ століття) середньовічної
поезії мандрівних ченців, імена яких невідомі, знайшли у 1803
році в одному з баварських монастирів. У 1937 році за віршами збірки, написаними латиною, німецький композитор Карл
Орф створив сценічну кантату, залишивши недоторканними
тексти оригіналів 24 поезій про кохання, примхи долі, її сліпу
силу, яку потрібно навчитися долати.
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