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Тактика проти стратегії ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

Справжні переселенці 
нічого не втратять 

УПОРЯДКУВАННЯ. Виплату соціальних допомог і пенсій при
пиняють лише тим переселенцям, які повертаються на окупо
вані території. Жоден переселенець, який проживає на підконт
рольній Україні території, не втратить жодної копійки соціальних 
виплат, запевняє міністр соціальної політики Павло Розенко.

Із майже 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб, списки яких 
передала СБУ, значна частина переїхала назад на окуповану те
риторію і, згідно з нормативними актами, це підстава для припи
нення відповідних виплат. «Адже через такі схеми кошти держ
бюджету потрапляють фактично в руки бойовиків і терористів, 
слугуючи безпосереднім фінансуванням тероризму. Ми цього 
не допустимо», — цитує пресслужба відомства слова урядовця.

І не Україна винна у припиненні соціальних виплат. Бо немає 
механізму виплати пенсій та інших соцвиплат на окупованій те
риторії: там немає відділень українських банків, відділень Пен
сійного фонду чи казначейства, не працюють українські зако
ни. А механізм відновлення виплат переселенцям у разі їх по
милкового призупинення простий і прозорий.

ЦИФРА ДНЯ

57 млрд доларів 
— у стільки оцінює Мінрегіон загальну 

потребу інвестицій у вітчизняну сферу 
енергоефективності 

«Аби вибори 
відбулися, треба, 

щоб Росія вивела війська 
з території країни. 

Після забезпечення цього 
ми проведемо вільні й 

демократичні вибори».

ПЕРЕДПЛАТА-2016

Місто Калинівка 
і село Дружелюбівка, 
що на Вінниччині, об’єднавшись 
в одну громаду, реалізують 
важливі проекти розвитку

Президент про умови 
стабілізації ситуації на Донбасі 

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ. Феномен сучасності — кліпове 
мислення — захищає дитячу психіку від перевантажень, 
але стає на заваді формуванню логіки і концентрації

Матриця функцій службовця — 
сервісна і регуляторна
РЕФОРМА. Новий закон «Про державну службу» захищатиме її представників від політичних впливів

Вікторія КОВАЛЬОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Із 1 травня цього року набуває 
чинності закон «Про держав-

ну службу». Серед його новацій — 
запровадження посади державно-
го секретаря як керівника держ-

служби у Кабінеті Міністрів та 
міністерствах, а також незалеж-
ність держсекретарів та служ-
бовців від політичних впливів, ре-
зультатів виборів, зміни міністрів. 

Зазвичай настрої, з якими з 
приходом нової політичної сили 
державні чиновники сідають на 

валізи, демотивують працівни-
ків, що призводить до плинності 
кадрів. Прихід нового міністра не 
має бути причиною «тектонічних» 
кадрових змін. Він має ставити 
лише завдання в межах угоди ко-
аліційного уряду, а держслужбо-
вець — професійно їх виконувати. 

Закон стосується інтересів 250 
тисяч держслужбовців, які пра-
цюють у системі органів виконав-
чої влади, і 80 тисяч держслужбов-
ців органів місцевого самовряду-
вання. Цікаво, що після завершен-
ня децентралізації й ухвален ня 
змін до Конституції левова част-

ка повноважень та компетенцій 
перейдуть від органів держвлади 
на рівень територіальних громад. 
Про те, як реалізовуватимуть за-
кон, «УК» розповів голова Націо-
нального агентства України 
з питань державної служби  
Костянтин ВАЩЕНКО.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ
З 7 квітня розпочалася передплата газети 
«Урядовий кур’єр» на друге півріччя 2016 року.
Оформити передплату можна:
 у відділеннях поштового зв’язку
 в операційних залах поштамтів
 в пунктах приймання передплати
 на сайті ДП «Преса» www.presa.ua



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

від 24 лютого 2016 р. № 123
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 9 березня 2006 р. 

№ 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703
Кабінет  Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. 

№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату ор-
ганів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіційний
вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2008 р., № 26, 
ст. 825) і від 14 серпня 2013 р. № 703 «Про віднесення деяких посад працівників
органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних катего-
рій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2823)
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2016 р. № 123

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703
1. У додатку 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. 

№ 268:

позицію

«Перший заступник директора — керівник 2440»
Центру нормопроектного забезпечення 
діяльності Президента України, 
заступник директора   

замінити такою позицією:

«Перший заступник директора — керівник 2440».
Центру нормопроектного забезпечення діяльності 
Президента України, заступник директора, 
керівник Центру досліджень проблем 
Російської Федерації   

2. У додатку 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. 
№ 703:

позицію

«Перший заступник і заступник директора друга»  

замінити такою позицією:

«Перший заступник, заступник директора, друга».
керівник Центру досліджень проблем 
Російської Федерації   

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 134
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 5 березня 2009 р. № 163
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. 

№ 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським
фізкультурно-спортивним товариством «Колос» роботи з розвитку фізичної куль-
тури і спорту серед сільського населення» (Офіційний вісник України, 2009 р., 
№ 17, ст. 517; 2011 р., № 12, ст. 507; 2015 р., № 35, ст. 1038), зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2016 р. № 134

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 5 березня 2009 р. № 163
1. У назві і постановляючій частині постанови слова «Всеукраїнським фізкуль-

турно-спортивним товариством «Колос» замінити словами «Всеукраїнським фіз-
культурно-спортивним товариством «Колос» агропромислового комплексу».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським фізкультурно-спор-

тивним товариством «Колос» роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед
сільського населення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова «Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товарис-
твом «Колос» замінити словами «Всеукраїнським фізкультурно-спортивним това-
риством «Колос» агропромислового комплексу»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у дер-

жавному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка громадських організацій
фізкультурно-спортивного спрямування» на організацію та проведення роботи з
розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення Всеукраїнському
фізкультурно-спортивному товариству «Колос» агропромислового комплексу (далі
— бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Мінмолодьспорт.»;

3) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
«2. Мінмолодьспорт спрямовує бюджетні кошти Всеукраїнському фізкультурно-

спортивному товариству «Колос» агропромислового комплексу (далі — Товарис-
тво), зокрема:»;

4) у пункті 8 слова «Міністерство аграрної політики та продовольства» замінити
словом «Мінмолодьспорт».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 152
Київ

Про внесення змін до Положення 
про Міністерство молоді та спорту України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник
України, 2014 р., № 54, ст. 1447; 2016 р., № 6, ст. 306), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 лютого 2016 р. № 152

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство молоді та спорту України

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Мінмолодьспорт є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впли-

вають на результати офіційних спортивних змагань.».
2. Пункт 4 доповнити підпунктами 487—4814 такого змісту:
«487) враховує під час розроблення та затвердження нормативних актів щодо

організації і проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спор-
тсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу
корупційних правопорушень на результати змагань, запобігає організаційно-нор-
мативним передумовам такого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і
санкції за корупційні правопорушення;

488) вживає у разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на
результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке ко-
рупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення
офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу
заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчи-
нення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в необхідних випадках — пра-
воохоронні органи;

489) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних
змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офі-
ційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку,
встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних ор-
ганізацій;

4810) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних
організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, пе-
редбаченої законом;

4811) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних
організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний
вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопо-
рушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного
змагання;

4812) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні орга-
нізації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно
до закону;

4813) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними
матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули або могли впли-
нути на результати офіційних спортивних змагань;

4814) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз’ясню-
вальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на
результати офіційних спортивних змагань;».

3. Пункт 6 доповнити підпунктами 5—10 такого змісту:
«5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офі-

ційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопо-
рушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень,
утворювати з цією метою відповідні комісії;

6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного
спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояс-
нення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних
спортивних змагань;

7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень,
що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі
правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері;

8) запитувати у суб’єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію,
необхідну для належного виконання обов’язків, визначених законом;

9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов’язкові для
виконання рішення;

10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних пра-
вопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжна-
родними та національними спортивними організаціями.».

4. Підпункт 1 пункту 10 після слів «його діяльністю» доповнити словами «, є
суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати
офіційних спортивних змагань».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 215
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 348

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 348 «Про

утворення Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціону-
вання Національного військового меморіального кладовища» (Офіційний вісник
України, 2012 р., № 33, ст. 1233; 2013 р., № 73, ст. 2678) такі зміни:

на часткову зміну пункту 1 постанови затвердити новий склад Організаційного
комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військо-
вого меморіального кладовища згідно з додатком;

абзац другий пункту 7 Положення про Організаційний комітет з питань створення
і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладо-
вища, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«Очолює Оргкомітет голова, який є Віце-прем’єр-міністром України — Міністром
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 лютого 2016 р. № 215

СКЛАД
Організаційного комітету з питань створення і забезпечення 

функціонування Національного військового меморіального кладовища
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства, голова Оргкомітету
Міністр оборони, заступник голови Оргкомітету
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-

ного господарства, заступник голови Оргкомітету
Представник Громадської спілки «Координаційна рада ветеранських громад-

ських об’єднань України», секретар Оргкомітету (за згодою)
Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра внутрішніх справ — керівник апарату
Заступник Міністра соціальної політики
Перший заступник Міністра культури
Представник Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антите-

рористичної операції
Представник Міноборони
Представник Мінрегіону
Представник Мінфіну
Представник Збройних Сил 
Представник СБУ (за згодою)
Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті
Представник Держгеокадастру
Представник Київської облдержадміністрації
Представник виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержад-

міністрації) 
Представник Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників

антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій (за згодою)
Голова Всеукраїнської громадської організації «Правозахисна організація

«Спільна Мета» (за згодою)
Перший заступник голови ради Громадської організації «Всеукраїнська спілка

ветеранів війни» (за згодою)
Заступник голови ради Всеукраїнської громадської організації ветеранів України

«Організація ветеранів України», голова комітету ветеранів військової служби (за
згодою)

Голова Комітету організації ветеранів Державної прикордонної служби України
(за згодою)

Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ветеранів
— співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю «К» Служби безпеки України» (за згодою)

Голова Ірпінського районного осередку Всеукраїнської громадської організації
«Товариство українських офіцерів» (за згодою)

Заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціо-
налістів) (за згодою)

Представник Громадської ради при Міноборони (за згодою)
Представник Громадської спілки «Координаційна рада ветеранських громад-

ських об’єднань України» (за згодою)
Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна пам’ять» (за зго-

дою)
Представник Всеукраїнської громадської організації «Спілка офіцерів України»

(за згодою)
Представник Благодійної організації «Благодійний фонд «Героїка» (за згодою)
Представник Львівської міської громадської наукової організації «Центр дослід-

жень визвольного руху» (за згодою)

Втрачений судновий білет

СБ № 033927 судна КАА-0002-К, 

власник Гудзенко В. І., вважати недійсним.

Втрачений дозвіл на перевезення вантажів автомобільним транспортом
у республіку Польща №1090090, універсальний Євро-2, який був ви-
даний у ПВД «КОВЕЛЬ» 18.08.2015 р. на автомобіль DAF 85, держ. 
№ АА9671ВВ, що належить ТОВ «МБІ ТРАНС», вважати недійсним.

Втрачено Судновий білет 
на судно «УХВ-143-К» від 08.09.2005 р., виданий на ім’я 

Савлук Віталій Леонідович. Вказаний Судновий білет 
вважати недійсним.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Чишка Антона Олександровича, третя особа: Бом-
біна Ганна Михайлівна про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Чишко Антон Олександрович,
09.09.1981 року народження. Третя особа: Бомбіна Ганна
Михайлівна, 05.04.1984 року народження. Справу призна-
чено до розгляду на 11.30 годину 11.04.2016 року. Відпові-
дачу та третій особі пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач та
третя особа повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Інформація про рішення
конкурсної комісії по відбору банків,

в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів 
допомоги можуть відкриватися рахунки для виплати

пенсій та грошової допомоги, щодо укладання 
договорів з банками у 2016 році

Розглянувши висновки Національного банку України
щодо фінансового стану та виконання протягом останніх
шести місяців економічних нормативів банками, уповнова-
женими обслуговувати поточні рахунки пенсіонерів та одер-
жувачів допомоги, проаналізувавши їхню діяльність з
виплати пенсій та грошової допомоги, додержання чинного
законодавства, конкурсна комісія по відбору банків, в яких
за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть від-
криватися рахунки для виплати пенсій та грошової допо-
моги, вирішила:

1. Продовжити до 1 липня 2016 року строк дії договорів
з такими уповноваженими банками: ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»,
ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», ПАТ «МОТОР-БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «ДІАМАН-
ТБАНК», ПАТ «БАНК ФОРВАРД».

2. Продовжити до 1 червня 2016 року строк дії договору
з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Рішення прийнято 30 березня 2016 року.

Ірпінський міський суд викликає Міцкевич Аллу Петрівну,
зареєстровану за адресою: Білоцерківський р-н Київської
обл., с. Фурси, вул. Сагайдачного, 17, як відповідачку по
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Міцкевич Алли
Петрівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, в су-
дове засідання, яке відбудеться 28.04.2016 р. о 09 год. 40
хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідачів. 

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники
процесу вважаються належним чином повідомлені про дату
судового засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд цивільної справи №2-442/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк»
до Павлова Сергія Станіславовича, Гудкової Марії Олексіївни
про стягнення боргу за кредитним договором, призначено
на 20 квітня 2016 року на 09 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 24, під голову-
ванням судді Кізюн Л. І. У судове засідання викликаються
відповідачі Павлов Сергій Станіславович, останнє відоме
місце реєстрації якого за адресою: 97408, м. Євпаторія, вул.
Репіна, 36-а; Гудкова Марія Олексіївна, останнє відоме місце
реєстрації якої за адресою: 61024, м. Харків, вул. Лермон-
товська, 9, кв. 13.

Вінницький міський суд Вінницької області
(21000, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й по-
верх, зал № 25) викликає в судове засідання на 06
травня 2016 року о 09.30 год. відповідача Самойлова
Петра Петровича (16.02.1987 р.н., останнє місце ре-
єстрації: Автономна Республіка Крим, Ленінський
район, с. Уварово, вул. Космонавтів, 10) в цивільній
справі №127/4009/16-ц за позовом Самойлової І.В.
про розірвання шлюбу. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута за його відсутності з ухва-
ленням заочного рішення.

Суддя Вохмінова О. С.

Вугледарський міський суд Донецької області
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Назарова Вячес-
лава Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Назаров Вячеслав Анатолійо-
вич, 11.01.1978 року народження. Справу призна-
чено до розгляду на 11.15 годину 11.04.2016 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Г. Луньова

Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає на розгляд цивільної справи № 629/906/16-ц за
позовом Білоуса Андрія Вікторовича до Білоус Яни Сер-
гіївни, який відбудеться 19.04.2016 року о 09.00 годині
в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харків-
ської області за адресою: м. Лозова Харківської області,
вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку його неявки розгляд справи може
бути проведений за відсутності відповідача.

Суддя С. Т. Мішуровська



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР14

оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташо-

ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Кіхай Галину Антонівну, ІПН:
2259923343, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7066/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Кіхай Галини Антонівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 14 квітня 2016 року о 09-00 год; Донецького
Іллю Олександровича, ІПН: 2872211611, як відповідача  в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/7061/15-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Донецького Іллі
Олександровича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 14 квітня 2016 року о 09-45 год; Шпалову Оксану Вік-
торівну, ІПН: 2685519669, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6993/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Шпалової Оксани Вікторівни про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 14 квітня 2016 року о
10-30 год; 

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

Суддя А. С. Река

Печерський районний суд м. Києва викликає Мудру Веро-
ніку Валеріївну у судове засідання як відповідачку, яка заре-
єстрована: вул. Звіринецька, 59, кв. 144-145, м. Київ,
фактично проживає: пр. Л. Свободи, 58/102, м. Харків, у
справі № 757/25159/15-ц за позовом Медведєва Геннадія Єв-
геновича до Мудрої Вероніки Валеріївни, третя особа: Служба
у справах дітей Печерської районної у м. Києві адміністрації
про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон непов-
нолітньої дитини без згоди матері, яке відкладено до 12.00
год. 17 травня 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 42 а, каб.14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або неповідомлення суд про причини неявки,
справу буде розглянуто у Вашу відсутність на підставі наявних
у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Печерський районний суд м. Києва викликає Мудру Ве-
роніку Валеріївну у судове засідання як відповідача, яка за-
реєстрована: вул. Звіринецька, 59, кв. 144-145, м. Київ,
фактично проживає: пр. Л. Свободи, 58/102, м. Харків, у
справі № 757/39935/15-ц за позовом Медведєва Геннадія
Євгеновича до Мудрої Вероніки Валеріївни, третя особа:
Служба у справах дітей Печерської районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації про визначення місця проживання ди-
тини, яке відкладено до 12.15 год. 17 травня 2016 року і
відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, каб.14,
суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або неповідомлення суд про причини не-
явки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на підставі
наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
(Радянська) буд. 39 а) розглядає цивільні справи за по-
зовними заявами Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приват Банк» до Неткачової Марини
Олегівни, Пухальської Наталі Петрівни, Попкова Олексія
Борисовича, Шевченка Сергія Васильовича, про стяг-
нення заборгованості за кредитними договорами.

Відповідачі:
Неткачова Марина Олегівна, 30 грудня 1978 року на-

родження, що мешкає за останньою відомою адресою:
вул. Гастелло, буд. 95, м. Харцизьк Донецької області;

Пухальська Наталя Петрівна, 02 грудня 1954 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адресою:
вул. Фрунзе, буд. 100, м. Іловайськ, Донецької області;

Попков Олексій Борисович, 22 липня 1984 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адресою:
вул. Ярославського, буд.1, кв. 44, м. Харцизьк, Донець-
кої області;

Шевченко Сергій Васильович, 01 липня 1983 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адресою:
вул. 40 Років Визволення України, буд. 29, кв.27, м. Хар-
цизьк Донецької області, викликаються до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, як
відповідачі по цивільних справах за позовними заявами
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Неткачової Марини Олегівни, Пухаль-
ської Наталі Петрівни, Попкова Олексія Борисовича,
Шевченка Сергія Васильовича про стягнення заборгова-
ності за кредитними договорами.

Судове засідання відбудеться 18.04.2016 року о 08:00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

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

Суддя С. А. Притуляк

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Тронзи Л. М.,Трунова П. В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/988/16-ц Тронза Людмила Миколаївна,
09.02.1966 р.н., зареєстрована у м. Макіївка Донецької об-
ласті по вул. Ботанічна, 7/35, викликається у судове засі-
дання на 08-00 годину 15 квітня 2016 року. Відповідач у
цивільній справі № 233/993/16-ц Трунов Павло Валентино-
вич, 21 серпня 1978 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, с. Горького, вул. Чугаєва, 6/39,
викликається у судове засідання на 08-30 год. 15 квітня 2016 р.
Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16). Відповідачам пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Оріхівський районний суд Запорізькі області викликає Де-
нисенка Ігоря Миколайовича, 21 квітня 1986 року народ-
ження, який проживає за адресою: вул. Дружби, 41, м.
Амвросіївка, Донецька область, 87300, М’ячева Володимира
Леонтійовича, 26 серпня 1961 року народження, який прожи-
ває за адресою: вул. Орджонікідзе, 3, м. Амвросіївка, До-
нецька область, 87300, у судове засідання по цивільній справі
№323/1395/16-ц (2/323/406/16) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Денисенка Ігоря Миколайовича, М’ячева Володимира Леон-
тійовича про солідарне стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться о 09-00 годині 21 квітня 2016
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м.
Оріхів, вул. Першотравнева, 23, під головуванням судді Пле-
чищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вва-
жаються повідомленими про час та місце розгляду справи та
у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за їх-
ньої відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі cт. 169 ЦПК України.

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті по цивільній справі за позовом Савчука Ми-
хайла Івановича до Публічного акціонерного
товариства «Затисянський хімзавод» про стягнення
заборгованості по заробітній платі та стягнення мо-
ральної шкоди, викликає представника Публічного
акціонерного товариства «Затисянський хімзавод»,
юридична адреса якого: Закарпатська область, Ви-
ноградівський район, смт Королево, вул. Заводська,
1, як відповідача, в судове засідання, яке відбудеться
25.04.2016 року об 11.00 годині в приміщенні Виног-
радівського районного суду за адресою: 90300, За-
карпатська область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів,
24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя Г. І. Рішко

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

Відповідач Євланов Ігор Володимирович, 07.01.1979 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: 86793, Донецька
обл., Харцизький район, м. Іловайськ, пров. Транспортний,
буд.16; викликається на 14 квітня 2016 року на 09:30 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

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

Відповідач Кішкін Юрій Вікторович, 31.05.1967 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: 86700, Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Дзержинського, буд. 18 а, викликається
на 14 квітня 2016 року на 09:35 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 відповідача необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рі-
шення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

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

Відповідач Литвинов Геннадій Леонідович, 20.09.1968
р.н., останнє відоме місце проживання якого: 86793, До-
нецька обл., м. Харцизьк, м. Іловайськ, вул. Шевченка, буд.
65, кв. 1-2, викликається на 14 квітня 2016 року на 09:40 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

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

Відповідач Паламарчук Анатолій Євгенович, 22.01.1959
р.н., останнє відоме місце проживання якого: 86783, До-
нецька обл., м. Зугрес, вул.60 років Жовтня, буд. 31, кв. 86,
викликається на 15 квітня 2016 року на 09:30 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.
Дарницький районний суд м. Києва викликає відпові-

дача Оздена Ерая, останнє місце реєстрації якого: 
м. Київ, вул. Урлівська, 38, кв. 77, в судове засідання,
яке відбудеться 15.04.2016 року об 11 год. 30 хв. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у
судовому розгляді цивільної справи за позовом Будак
Олени Юріївни до Оздена Ерая, третя особа: Дарницький
районний відділ Головного управління Державної мігра-
ційної служби у м. Києві про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомлений про день, час та місце роз-
гляду 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

Долженко Людмила Михайлівна, 22.03.1955 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Ав-
діївка, вул. Гагаріна, буд. 11, кв. 6, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач та Долженко Ігор Володимирович, 12.02.1972
р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, буд. 8-А, кв. 78, як третя
особа по цивільній справі № 227/4896/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Банк Форум», в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», Ларченко Ірини
Миколаївни до Долженко Людмили Михайлівни, третя
особа: Долженко Ігор Володимирович про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки. Судове засідання відбудеться
13.04.2016 року о 9-00 год., в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39-А. У
разі неявки відповідача, третьої особи до суду справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як від-
повідачів:

Козачок Оксану Михайлівну, 1977 року народження,
останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Гер-
цена, буд. 57, кв. 38, та Бідило Олександра Миколайо-
вича, 1972 року народження, останнє місце проживання
якого: Донецька область, м. Торез, вул. 50 років СРСР,
буд. 1, кв. 90, по цивільній справі № 185/694/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Козачок Оксани Михайлівни, Бідило Олексан-
дра Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 19 квітня 2016 року
на 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. №306.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за їх відсутності.

Снятинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє гр. Беккера Адама Володимировича, 27
червня 1982 р.н., місце проживання: смт Заболотів, вул.
Грушевського, 44 А, Снятинського району Івано-Фран-
ківської області про те, що йому необхідно 03.06.2016
року об 11.00 год. з’явитися в приміщення суду, яке зна-
ходиться за адресою: м. Снятин, майдан Січових Стріль-
ців, 56, для участі у судовому засіданні по цивільні справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк»» до Беккера Адама Во-
лодимировича про стягнення боргу за кредитним дого-
вором як відповідачу.

Відповідачу пропонуємо надати суду всі наявні докази
за зазначеною справою.

Беккер Адам Володимирович, у випадку неявки, зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки. В разі
неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глядатися у його відсутності.

Голова суду М. В. Боднарук
Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-

повідача Іващенко Наталію Петрівну за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» до
Лаврентьєвої Світлани Петрівни, Грабовенка Петра Іва-
новича, Іващенко Наталії Петрівни, третя особа: АКІБ
«УкрСиббанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами та зустрічним позовом Лаврентьєвої
Світлани Петрівни, Грабовенка Петра Івановича, Іва-
щенко Наталії Петрівни до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Кей-Колект», треті особи: АКІБ
«УкрСиббанк», Одеське відділення Національного банку
України, Орган опіки та піклування Суворовської райад-
міністрації Одеської міської ради, приватний нотаріус
Одеського міського нотаріального округу Ситнікова Ю.
Д., приватний нотаріус Одеського міського нотаріаль-
ного округу Харитонова Т. С., приватний нотаріус Комін-
тернівського районного нотаріального округу Одеської
області Чос О. П., треті особи, що заявляють самостійні
вимоги щодо предмета спору: Іващенко Роман Михай-
лович в своїх інтересах, і в інтересах своїх синів Іващенка
Андрія Романовича, Іващенка Павла Романовича про ви-
знання договорів недійсними. Судове засідання відбу-
деться 14.04.2016 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових
засідань № 19. У разі неявки Іващенко Наталії Петрівни
судове засідання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Петеліну (Лаврентьєва) Світлану Петрівну за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Кей-Колект» до Лаврентьєвої Світлани Петрівни, Гра-
бовенка Петра Івановича, Іващенко Наталії Петрівни,
третя особа: АКІБ «УкрСиббанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитними договорами та зустрічним позо-
вом Лаврентьєвої Світлани Петрівни, Грабовенка Петра
Івановича, Іващенко Наталії Петрівни до Товариства з об-
меженою відповідальністю «Кей-Колект», треті особи:
АКІБ «УкрСиббанк», Одеське відділення Національного
банку України, Орган опіки та піклування Суворовської
райадміністрації Одеської міської ради, приватний нота-
ріус Одеського міського нотаріального округу Ситнікова
Ю. Д., приватний нотаріус Одеського міського нотарі-
ального округу Харитонова Т. С., приватний нотаріус Ко-
мінтернівського районного нотаріального округу
Одеської області Чос О. П., треті особи, що заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору: Іващенко
Роман Михайлович в своїх інтересах, і в інтересах своїх
синів Іващенка Андрія Романовича, Іващенка Павла Ро-
мановича про визнання договорів недійсними. Судове
засідання відбудеться 14.04.2016 р. о 10 год. 30 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки
Петеліної (Лаврентьєва) Світлани Петрівни судове засі-
дання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Ліквідатор Приватного підприємства «Нафтотрей-
динг», арбітражний керуючий Василик Віталій Валенти-
нович, який діє на підставі Постанови господарського
суду Вінницької області від 09.10.2015 р. у справі 
№ 902/1255/15,  оголошує конкурс щодо визначення ор-
ганізатора аукціону з продажу майна банкрута.

Умови конкурсу, вимоги до організаторів та інша ін-
формація розміщені за наступним посиланням в мережі
Інтернет:
https://drive.google.com/file/d/0B4o1roGc-mRWREVaT1

ZzN1RKMlk/view?usp=sharing
Детальна інформація про проведення аукціону за тел.:

067-430-41-23.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендери на:
-  надання послуг з сервісного обслуговування 2-

го рівня банкоматів Банку в 2016-2017 pp. (на основі
разових викликів);

- забезпечення у 2016-2017 pp. фізичної охорони
об’єктів нерухомості, що передаються Банку на від-
повідальне зберігання (за рішенням суду в рамках
відкритих виконавчих впроваджень відносно бор-
жників Банку).

Умови проведення тендеру розміщені на сайті
www.marfinbank.ua

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Болгарова Тимофія Павловича,
14.11.1962 р. н.; Болгарову Людмилу Петрівну,
06.07.1962 р. н., останнє відоме місце проживання яких:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Суворова, 41, по
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Болгарова Ти-
мофія Павловича, Болгарової Людмили Петрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в су-
дове засідання, яке відбудеться 21 квітня 2016 р. о 10.00
год., в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу у відсутності відпо-
відачів за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н,
код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнання втраченими
бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АІ/2017280 – 1 шт.; АЕ/6281052
– 1 шт.; АЕ/6281053 – 1 шт.; АЕ/6281054 – 1 шт.; AE/6281055 – 
1 шт.; AE/6281056 – 1 шт.; АІ/1997459 – 1 шт.; АІ/1997460 – 1 шт.;
АІ/1997465 – 1 шт.; АI/1997475 – 1 шт.; АІ/1997657 – 1 шт.;
АІ/2027199 – 1 шт.; АІ/2027200 – 1 шт.; АІ/2027372 – 1шт.;
АІ/2027373 – 1шт.; АІ/2027378 – 1 шт.; АІ/2027379 – 1 шт.;
АІ/2027382 – 1 шт.; АІ/2019859 – 1 шт.; АЕ/6147175 – 1 шт.;
АЕ/6147185 – 1шт.; АЕ/6147190 – 1 шт.; АЕ/6281385 – 1 шт.;
АЕ/6281395 – 1 шт.; АС/6687967 – 1шт.; АС/6687968 – 1шт. Го-
лова Правління ПрАТ«СК«ЗДОРОВО» Р. А. Дунаєвський.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, 
м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі Пономаренко Максим Володимирович, Пономаренко
Олена Григорівна викликаються на 27 квітня 2016 року о 09-00 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 у його відсутність. 

Суддя Хмельова С. М.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Фурсову Юлію Анто-
нівну, 12.07.1977р. народження, останнє відоме місце реєстрації: Одеська
область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 24, кв. 77; Фурсова Олексія Бори-
совича, останнє відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Паркова, 24, кв. 77, як відповідачів в судове засідання по справі 
№ 501/3893/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Фурсової Юлії Анто-
нівни, Фурсова Олексія Борисовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором на 11:00 год. 05.05.2016 р. за адресою: м. Чорноморськ,
пл. Праці, 4, каб. 5. Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідачів позов буде
розглянуто у їх відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпо-
відачів Зайцева Олександра Миколайовича, 03.09.1956 р.н. та Зайцева
Дениса Олександровича, 22.12.1988 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 12.00 годину 22.04.2016 року, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Зайцева Олександра Мико-
лайовича, Зайцева Дениса Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Мальований В. О.
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Апеляційний суд Львівської області викликає в су-
дове засідання Чухрай Тараса Тадейовича, для участі
у розгляді за апеляційною скаргою ПАТ КБ «Приват-
банк» на рішення Шевченківського районного суду
м. Львова від 11 листопада 2015 року у справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чухрая Тараса Та-
дейовича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 12 травня 2016 року о 12 год.
30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської об-
ласті за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Струс Л. Б.

У Подільському районному суді м. Києва 01 чер-

вня 2016 року о 12 год. 30 хв. під головуванням судді

Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна справа

за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-

мерційний Банк «Приват Банк» до Ліфіренко Світ-

лани Михайлівни про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/1948/16-ц зa позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Костеренка Сергія Юрі-
йовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 20.04.2016 року на 
10-00 годину в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Костеренка Сергія Юрі-
йовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, б. 64, каб. № 308) 21 квітня 2016 року 10 годині
00 хвилин буде розглядатись справа за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Алексєєва Валерія Геннадійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Коровай Олександра Григоровича за позовом Коро-
вай Ірини Борисівни, третя особа: Орган опіки та пік-
лування Приморської районної адміністрації
Одеської міської ради про надання дозволу на тим-
часовий виїзд за кордон дитини як відповідача по
справі, яке призначено на 11 квітня 2016 р. на 10 год.
30 хв. в приміщенні Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
зала 233.

У разі неявки справа буде розглянута у Вашу від-
сутність.

Суддя С. М. Кічмаренко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Каменського Гурама Олександро-
вича, 05.11.1969 р.н., як відповідача у цивільній
справі за позовом ПАТ «Акцент-банк» про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21.04.2016 року о
12:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Радивилівський районний суд Рівненської області викли-
кає як відповідача Богатиренка Олександра Івановича (ос-
таннє відоме місце його проживання: м. Горлівка Донецької
обл.) у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Богатиренка Олександра Івановича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 27 квітня 2016 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні Радивилівського районного суду за
адресою: вул. І.Франка, 8, м. Радивилів, Рівненська обл.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Богати-
ренко Олександр Іванович вважається належним чином по-
відомленим про час та місце судового розгляду справи. В
разі неявки у судове засідання справа вирішуватиметься за
його відсутності на підставі наявних доказів. 

Суддя Бірук В. О.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», буд. 
№ 84, каб. № 210, суддя Волошин Є. В.) викликає у судове
засідання, яке відбудеться 26 квітня 2016 року о 09 годині
00 хвилин, громадянку Чурсіну Ірину Леонідівну як відпові-
дачку по цивільній справі №202/894/16-ц; провадження 
№ 2/202/982/2016 за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Чурсі-
ної Ірини Леонідівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини неявки, справу буде вирішено на підставі на-
явних даних і поставлено заочне рішення.

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів Єр-
личенкову Валентину Дмитрієвну, Єрличенкова Юрія Ва-
сильовича по цивільній справі № 426/966/16-ц за
позовною заявою Броннікової Валентини Іванівни, Брон-
нікова Валерія Васильовича до Єрличенкової Валентини
Дмитрієвни, Єрличенкова Юрія Володимировича про по-
збавлення права користування жилим приміщенням, що
відбудеться 25 квітня 2016 року о 09.30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 29
квітня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд.391, Макаренко Олену Степанівну, заре-
єстровану за адресою: Запорізька область, Чернігів-
ський район, смт Чернігівка, вул. Шкільна, 3/13, як
відповідача по цивільній справі №329/87/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Макаренко Олени
Степанівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Н. М. Пода

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
ЗАТ «Город-Сад» як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/578/16 за позовом Мартинової Єлени Анатоліївни
до Міністерства фінансів України, Київської міської ради,
Закритого акціонерного товариства «Город-Сад» про розір-
вання інвестиційних договорів, відшкодування матеріальних
збитків та стягнення моральної шкоди, у судове засідання
на 13 квітня 2016 р. о 15.30 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 відсут-
ності за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169
ЦПК України.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Купича Ігоря Сергійовича, останнє відоме місце
проживання: 03179, м. Київ, вул. М. Ушакова, 18, кв. 104, по
справах №№ 2/759/2594/16; 2/759/2224/16 за позовом Купич
Євгенії Костянтинівни до Купича Ігоря Сергійовича, третя
особа: Служба у справах дітей Святошинської районної у 
м. Києві державної адміністрації про стягнення аліментів та
про позбавлення батьківських прав. Судове засідання про
стягнення аліментів призначено на 21.04.2016 р. на 12.00
год. Судове засідання про позбавлення батьківських прав
призначено на 21.04.2016 р. на 12.30 год., в приміщенні Свя-
тошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, зал № 1.

Суддя Петренко Н. О.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія,
Кіровоградська область, телефон-факс 05-235-7-56-10)
повідомляє, що Шверненко Юрій Олександрович викли-
кається як відповідач на розгляд цивільної справи 
№ 398/5923/15-ц, провадження № 2/398/814/16 за по-
зовною заявою ПАТ «КРЕДОБАНК» до Шверненка Юрія
Олександровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, який відбудеться о 15.00 годині 12
квітня 2016 року в залі судових засідань Олександрій-
ського міськрайонного суду та справа буде розглядатися
суддею Ковальовою О. Б. (каб. № 7).

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відпо-
відача Дубрянську Ірину Василівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, вул. Краснослобідська, 3/5, кв. 11, у судове
засідання, яке відбудеться 19 квітня 2016 року об 11-30 годині
в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань №15, у якому буде слухатися цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Дубрянської Ірини Василівни
про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду
заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони
обґрунтовуються. У разі неявки відповідача у судове засідання
без поважних на те причин справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. М. Малиновський

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Трегубової Наталі Олександрівни до Трегубова
Максима Сергійовича про розірвання шлюбу.

Суд викликає відповідача Трегубова Максима Сергі-
йовича в судове засідання, яке відбудеться 26.04.16 року
о 09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного 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.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Цезар Озжон, як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/2470/2016 р. за позовом Савицької Наталії
Юріївни до Цезар Озжон, третя особа: Служба у
справах дітей Оболонської районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації, про стягнення аліментів на ут-
римання дитини та позбавлення батьківських прав,
призначене на 01.06.2016 року на 14.30 годину.

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

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсут-
ності відповідачів.

Люботинський міський суд Харківської області пові-
домляє Сафонова Ігоря Юрійовича, що 29 березня 2016
року ухвалено заочне рішення по цивільній справі 
№ 630/751/15-ц за позовом Сафонової Наталії Михай-
лівни до Сафонова Ігоря Юрійовича, третя особа: Орган
опіки та піклування Люботинської міської ради Харків-
ської області про стягнення аліментів та позбавлення
батьківських прав.

На заочне рішення відповідачем протягом 10 днів з
моменту отримання копії рішення може бути подана до
Люботинського міського суду Харківської області заява
про його перегляд.

Суддя О. В. Зінченко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Божкову Світлану Миколаївну, як відпові-
дача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/486/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Божкової C.M. про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 14 квітня 2016 року о 08 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання — 04
травня 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Ле-
ніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Картамишеву Наталію Сергіївну,
26.04.1960 р.н., та Картамишева Антона Олександро-
вича, в судове засідання, яке призначене на 17 год.
15 хв. 12 квітня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/24/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Картамишевої Наталії Сергіївни, Картамишева Ан-
тона Олександровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області. 

Суддя Ю. М. Горбачов

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Кобец
Інну Вікторівну як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Управління служб у справах дітей Департаменту праці
та соціальної політики Харківської міської ради, яка діє в ін-
тересах Кобца Артема Васильовича до Кобец Інни Вікторівни
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів;
третя особа: Харківський обласний будинок дитини № 3, на
судове засідання, яке відбудеться 12.04.2016 року о 12.30 у
приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельниць-
кого, 32/38, каб. 5.

У випадку неявки відповідача на судове засідання без по-
важних причин та неповідомлення суду про причини неявки,
це оголошення вважається належним повідомленням і
справа може бути розглянута без відповідача у заочному по-
рядку.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє, що 27 квітня 2016 року о 08 годині 30 хвилин в при-
міщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області
за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, № 12,
буде слухатися у відкритому судовому засіданні цивільна
справа № 2/585/368/16 (унікальний номер 585/1260/16-ц) за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Ященка Юрія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Ященка Юрія Миколайовича він вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду у його відсутності.

Суддя Л. П. Кондратенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Сидор-
чука Івана Володимировича, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, смт Красний Октябр, буд.
18, кв. 5 про стягнення заборгованості, викликається на
26 квітня 2016 року о 09.30 годині, до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/2224/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

До суду викликається Федчишин Сергій Михайло-

вич, як відповідач у цивільній справі № 640/4124/16-ц

за позовом Федчишиної І. Л. та Федчишиної B. C. про

поділ спільного майна подружжя. Засідання відбу-

деться о 14.15 годині 28.04.2016 р. у приміщенні Ки-

ївського районного суду м. Харкова, адреса: 61168, 

м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б. 

Суддя Д. В. Нев’ядомський

Жашківський районний суд Черкаської області пові-
домляє відповідача Роя Сергія Анатолійовича,
22.04.1993 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації: вул. Парубка, 75, с. Королівка Жашківського
району Черкаської області, про винесення 21 березня
2016 року рішення у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Роя С. А. про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача в Жашківський районний
суд Черкаської області в десятиденний термін після
опублікування оголошення для отримання копії рішення,
рішення буде вважатися таким, що набрало законної
сили.

Суддя Р. В. Шимчик

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 28.04.2016 року о 10 год. 30 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 752/3342/16-ц за позовом
Шаншіашвілі Ольги Олександрівни до Шаншіашвілі
Гела про розірвання шлюбу.

Шаншіашвілі Гела, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Калачевська, 9, кв. 37- виклика-
ється в судове засідання як відповідач.

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

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 15 квітня 2016 року о 09.00
годині, за адресою: Запорізька область, м. Приморськ,
вул. Поштова, буд. 6, як відповідача Якубова Якуббоя
Алішеровича у цивільній справі № 326/397/16-цр (про-
вадження № 2/326/190/2016) за позовом Карнаухової
Олени Володимирівни до Якубова Якуббоя Алішеровича
про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без
згоди та супроводу одного з батьків.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя Р. Л. Булашев

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, 
с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької 
області) викликає як відповідача Ящук Юрія Васи-
льовича у цивільній справі № 150/1574/16-ц (голо-
вуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом Ящук Зої
Анатоліївни до Ящук Юрія Васильовича про розір-
вання шлюбу.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину
30 хвилин 12 квітня 2016 року за вищевказаною ад-
ресою. В разі неявки до суду справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Зав’ялець Юрія Дмит-
ровича до Паладі Павліни Тимофіївни про розір-
вання шлюбу викликає до суду, адреса суду:
Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна,
315, Паладі Павліну Тимофіївну, яка проживала за
останньою відомою суду адресою: вул. Петров-
ського, 10, с. Дружня Бородянського району Київ-
ської області як відповідача, на 19 квітня 2016 року
на 14 годину 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Міланіч А. М.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303), викликає
на 17.05.2016 року о 13 год. 00 хв. як відповідача Куроч-
кіна В. В. по справі за позовом Курочкіна Владислава Во-
лодимировича до Курочкіна Віталія Васильовича, треті
особи: Курочкіна Ніна Федорівна, Шевченківський 
районний відділ Державної міграційної служби України
Головного управління Державної міграційної служби у 
м. Києві, про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі не-
явки відповідача справа розглядатиметься за його від-
сутності.

Суддя В. О. Волошин

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 658/766/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Яцуна Олексія Віталійовича,
третя особа: ВДВС Каховського МУЮ Херсонської об-
ласті викликає як відповідача Яцуна Олексія Віталійо-
вича.

Судове засідання відбудеться 11 квітня 2016 року о
13.30 годині.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Каховка,
вул. Мелітопольська, 172. Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки у судове засідання відповідача розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя І. Г. Батовріна

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 28.04.2016 року об 11 год. 00 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 752/3431/16-ц за позовом
Делевої Валентини Павлівни до Дуданова Олексія
Миколайовича про розірвання шлюбу.

Дуданов Олексій Миколайович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Миропільська, 31,
кв. 11 - викликається в судове засідання як відпові-
дач.

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

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Рівненський міський суд викликає: Карачинського
Олега Миколайовича, 14 січня 1965 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: пр-т Бірюзова, 42/62, м. До-
нецьк Донецької області, як відповідача для
отримання заочного рішення по цивільній справі 
№ 569/6864/15-ц від 06 листопада 2015 р. за позо-
вом Карачинської Ольги Олександрівни до Карачин-
ського Олега Миколайовича про розірвання шлюбу
в приміщенні Рівненського міського суду за адре-
сою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1, в десятиденний з дня
розміщення цього оголошення строк.

Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Н. Ю. Музичук
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пОгОдА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УкРAЇни
нA 8 кВІТнЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +7 +12    +20 +25
Житомирська +7 +12    +20 +25
Чернігівська +3   +8    +18 +23
Сумська +3   +8    +17 +22
Закарпатська +9 +14    +21 +26
Рівненська +8 +13    +20 +25
Львівська +8 +13    +20 +25
Івано-Франківська +8 +13    +21 +26
Волинська +8 +13    +20 +25
Хмельницька +9 +14    +20 +25
Чернівецька +9 +14    +21 +26
Тернопільська +8 +13    +20 +25
Вінницька +9 +14    +21 +26

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +20  +25
Кіровоградська +7   +12   +20  +25
Полтавська +7   +12   +20  +25
Дніпропетровська +7   +12   +20  +25
Одеська +9   +14   +18  +23
Миколаївська +7   +12   +20  +25
Херсонська +7   +12   +20  +25
Запорізька +7   +12   +20  +25
Харківська +7   +12   +18  +23
Донецька +7   +12   +20  +25
Луганська +7   +12   +20  +25
Крим +7   +12   +20  +25
Київ +9   +11   +23  +25
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Українка здійснила
прорив у математиці

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЖІНОЧА ЛОГІКА. Український математик Марина В’язовська
знайшла розв’язання проблеми укладання куль в евклідовому про-
сторі. над цією задачею з комбінаторної геометрії вчені працювали
кілька століть. науковцеві  вдалося найефективніше розмістити
сфери, які для наочності можна уявити як тенісні м’ячі, у 8- та 24-
вимірному просторі — так, щоб вільного місця залишилося наймен-
ше з усіх можливих варіантів, повідомляє Forbes.

Математики вивчають проблему розміщення сфер у тривимірно-
му просторі ще з 1611 року, коли Йоганн кеплер припустив, що най-
легший спосіб упакувати однакові сфери у просторі — це піраміда
(саме такі фігури з апельсинів бачимо на овочевих прилавках).

Та попри те, що  проблема нібито здавалася простою, її не було
розв’язано до 1998 року, коли Томас Хейлз із Піттсбурзького уні-
верситету нарешті довів припущення кеплера на 250 сторінках ма-
тематичних аргументів з комп’ютерним моделюванням.

киянка, яка нині працює у Гумбольдтському університеті Берліна,
працювала над задачею разом із колегами Данилом Радченком,
Стівеном Міллером та Абінаве кумару.

«Сенс мого відкриття дошкільнятам, напевне, не поясниш. Про-
стіше з тими, хто вивчав геометрію в школі й знає, що таке декар-
тові координати. Для того, щоб описати точку на прямій, нам зна-
добиться одне число, щоб задати координати точки на площині —
два числа, а у просторі — три. Але ж можна брати і не три числа, а
чотири, вісім або більше. наприклад, 24 числа зададуть вам коор-
динати точки у 24-вимірному просторі», — розповіла  науковець ви-
данню «Фокус».

Відкриття Марини і колег має практичне значення, адже, за її сло-
вами, упаковки сфер у багатовимірних просторах використовують
для поліпшення передачі сигналу.

Приміром  код, пов’язаний із 24-вимірним упакуванням, викорис-
товує космічний апарат «Вояджер». Сигнал, який він надсилає, щоб
повідомити про космічні відкриття, звісно, спотворюється. Він роз-
бивається на 24 частини — скажімо, на 24 біти. Припустімо, один з
них змінюється. Як розшифрувати сигнал? Завдяки тому, що кулі в
упаковці перебувають далеко одна від одної, можна зрозуміти, який
із сигналів неправильний, і виправити його.

Марина В’язовська навчалась у київському  ліцеї №145 та на
механіко-математичному факультеті київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. каже, що на розв’язання задачі
її надихнув років із чотири тому київський математик Андрій Бон-
даренко.

ДИВОСВІТ. Усі діти — прекрасні! Саме це спадає на думку
біля картин київської художниці, члена молодіжного об’єднан-
ня національної спілки художників України каті Дудник. Ве-
селі і кумедні хлопчики, дівчатка, кошенята, ведмежата, пта-
шенята, зайченята, жирафенята… Та й сам створений худож-
ницею світ — мрійливий, яскравий і зворушливий — ніби ди-
тинча світу дорослого. До нього можна поставитися  зі  звич-
ною серйозною зверхністю, однак не варто забувати, що вус-
тами маляти глаголить істина.

Тож спіймати і для себе парочку несподіваних істин поспі-
шили чернігівці, для яких виставку картин каті Дудник від-
крито в обласному художньому музеї імені Григорія Галагана.
Одна з них стає очевидною одразу: діти переживають за рід-
ний край і свою Батьківщину, і саме до їхніх  молитов Творець
ставиться особливо схвально. Це, зокрема, полотна «Боже,
бережи Україну!» і «Україночка» — там, де є дитяча безпо-
середність і віра в те, про що дорослі забувають мріяти, здат-
не народитися диво.

наступні істини — пустотливі, як і самі діти, ніби й давали
вхопити себе за краєчок, а потім ховалися в казковому світі
молодої мисткині. І це було здорово — згадувати власне ди-
тинство й захоплюватися деталями, на які талант каті Дудник
надзвичайно щедрий. 

ФОТОФАКТ

Павло ЛАРІОНОВ, 
заслужений 

працівник культури,
для «Урядового кур’єра»

БАРИТОН-ЮВІЛЯР. Одразу
дві знаменні дати відзначає 3
квітня народний артист Украї-
ни професор національної му-
зичної академії імені  П. І.Чай-
ковського Григорій Гаркуша:
75-річчя від дня народження та
50-річчя творчої діяльності.

Дружба автора цих рядків із
Григорієм Якимовичем запо-
чаткована ще в 1990-х. Відтоді
сім’я Ларіонових не пропусти-
ла жодного його сольного кон-
церту, що відбувався в києві.
А відколи співак повністю пе-
рейшов на викладацьку робо-
ту в академії,  час від часу в
години ностальгії за душев-
ною українською мелодією го-
динами прослуховуємо його
пісні з подарованих компакт-
дисків.

Григорій Гаркуша із талан-
том від батька, що теж мав чу-
довий голос, грає на різних ін-

струментах, володіє даром із
першої проспіваної пісні ство-
рити неповторну атмосферу в
залі. Та хіба тільки в розкішних
стінах, яким покровительствує
Терпсихора? Його баритон
розливався могутньою рікою
на ланах і тракторних станах,
вихлюпувався через вікна
сільських клубів і районних бу-
динків культури, шкіл, бібліо-
тек, санаторіїв, будинків відпо-
чинку. Легкий на підйом, кому-
нікабельний, ніколи не відмов-
лявся від турне рідним краєм.

Його з нетерпінням чекали
будівельники Чорнобильської
АЕС і шахтарі Донбасу. Він спі-
вав корабелам Миколаєва і ро-
бітникам Харкова, сталеварам
Запоріжжя і рибалкам надде-
сення. Йому раді були  трудівни-
ки Чернігова і працівники куль-
тури Івано-Франківщини.

Пакував валізи в далекі краї
— за кордон, прихопивши на
додачу до репертуару істинно
національний український
шарм, який високо цінували в
Болгарії, Чехії, Словаччині, По-
льщі,Угорщині, Фінляндії, нор-
вегії,  В’єтнамі, Ірані, канаді,
США. 

Виконавській манері Григорія
Гаркуші притаманні витончений
смак, палкий темперамент, без-
доганна інтонаційна чистота,
філігранна технічна доскона-
лість, без яких його оксамито-
вий баритон, звичайно,  не зміг
би  мати  такої чудодійної влади
над людськими  серцями.  Дуже
вимогливо добирав митець  ко-
жен новий твір, над яким зби-
рався працювати.

наділений особливою жагою
творчості, Григорій Якимович
зрушував із місця гори різнопла-
нової роботи. Це записи ком-
пакт-дисків та аудіокасет з най-
популярнішими  українськими
народними піснями й ліричними
творами сучасних вітчизняних
композиторів. Свого часу був
головною дійовою особою
дев’яти сольних програм, знятих
на українському телебаченні. А
фондових записів на україн-
ському радіо не злічити. І, зви-
чайно,  сольники в різних залах
столиці — палаці  «Україна», Ук-
раїнському домі,  національній
музичній  академії імені П. І.
Чайковського, рідній філармонії. 

Один з останніх аншлагових
концертів знаного баритона
прозвучав  у національній фі-
лармонії України і називався
«Григорій Гаркуша та його уч-
ні». Розчулено дякуючи публіці
за високе пошанування  талан-
ту його вихованців, Григорій
Якимович сказав: «Я щасли-
вий, що свій пісенний скарб пе-
редаю учням».

Свій пісенний скарб Григорій Гаркуша 
передає учням
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