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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 квітня 2016 року
USD 2555.3147   EUR 2912.0366      RUB 3.8515     /    AU 320589.78      AG 4078.28      PT 250676.37     PD 139775.71

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ЧЕТВЕР, 14 КВІТНЯ 2016 РОКУ №71 (5691)
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Детальних правил виробництва
органічної продукції (сировини)
тваринного походження»

ЦИФРА ДНЯ

Бюджет підтримує
таланти 

ПЕРСПЕКТИВА. Уряд перерозподілив деякі видатки Держбюд-
жету, передбачені Міністерству освіти і науки на 2016 рік. Попри
зменшення освітньої субвенції місцевим бюджетам на 290 102,8
тисячі гривень, збільшено інші статті: на забезпечення діяльності
Національного центру «Мала академія наук України», заходи з
позашкільної роботи — на 11 500 тисяч гривень, на здійснення
методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності
навчальних закладів — на 278 302,8 тисячі гривень, на проведен-
ня всеукраїнських та міжнародних олімпіад у галузі освіти, Всеук-
раїнського конкурсу «Учитель року» — на 300 тисяч гривень.

Кошти передбачено спрямувати на міжнародні та всеукраїнські
заходи з виявлення й підтримки обдарованих і талановитих дітей
та молоді, проведення всеукраїнських масових заходів з націо-
нально-патріотичного виховання, повідомляє департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Йдеться
зокрема про Форум «Ми — Українці!», ІІІ фінальний етап гри «Со-
кіл» («Джура»), участь у міжнародній учнівській олімпіаді з інфор-
матики.

ЦИТАТА ДНЯ

ЯН ТОМБІНСЬКИЙ:
«За моїми відчуттями,
обговорення безвізових

пропозицій 
у Європарламенті 

та Європейській раді
триватиме 
до червня».

Голова представництва ЄС в Україні про реальні
перспективи довгоочікуваного безвізового режиму

900 000 євро
надасть уряд Німеччини 

на психосоціальну допомогу
постраждалим внаслідок конфлікту 

на Донбасі
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НА ЧАСІ

У столиці презентували «Соціальну
картку учасників АТО», яка надасть
змогу отримувати медичну,
психологічну, правову допомогу 
і знижки в торговельній мережі

«Ви, українці, вирвалися
в нове життя, вам можна
позаздрити!»

ЛЮДИНА І ЧАС. У Києві лауреат Нобелівської премії
письменниця Світлана Алексієвич під час зустрічей говорила
про пошук нових форм у літературі, вплив тоталітаризму
на людину і своє захоплення проривом України
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Чорні журавлі Щастя
РЕПОРТАЖ ІЗ ПЕРЕДОВОЇ. На луганському напрямку тривають бої місцевого значення

Поліна ОЛЕКСАНДРОВА
для «Урядового кур’єра»

Тільки луганчанин знає, що до
Щастя 19 кілометрів, а між

«Україною» та «Росією» — одна
трамвайна зупинка. То жарти
мирного життя, коли міський кі-
нотеатр і супермаркет мали такі

гучні імена. Тепер стелу біля зна-
менитого мосту, де відбуваються
обміни полоненими, зрешечено
осколками снарядів і кулями; лі-
нія розмежування проходить по
річці Сіверський Донець, а суп-
ротивника можна бачити неоз-
броєним оком. Саме в Щасті
тепер місце постійної дислокації

добровольчого батальйону па-
трульної служби поліції особли-
вого призначення«Луганськ-1».
Це єдиний підрозділ правоохо-
ронців, який несе службу на «ну-
льовці» в зоні АТО — майже
пліч-о-пліч з військовими.

Коли армійський підполковник
у відставці з позивним «Віталійо-

вич» після Майдану заступив на
службу в роту «Луганськ-1», мо-
лодь, нові його товариші по
службі навіть не знали, що зо-
бов’язані вести «Журнал бойо-
вих дій». Доводилося вчити
багато чого — дисципліні, управ-
ляти БМП, навіть тому, як за
зброю братися. Він киянин. Май-

дан пройшов від початку до пе-
ремоги. Потім з-поміж перших
17 добровольців рушив на схід,
потрапив у першу роту «Лу-
ганськ-1». 29 травня 2014 року
вони прибули до Сватового.
«Було тривожно, — зізна-
ється чоловік. — Ми вже
бачили війну на Майдані». 4
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Приміщення для утримання птиці та відкриті майданчики

Додаток 3
до Правил 

ПЕРЕЛІК
кормових добавок і речовин, які використовуються для годівлі тварин
1. Кормові добавки:
1) вітаміни та провітаміни:
вітаміни, отримані з продукції сільськогосподарського походження;
синтетичні вітаміни, ідентичні вітамінам, отриманим з продукції сільськогос-

подарського походження, для моногастричних та водних тварин;
2) мікроелементи:
залізо Е 1:
- карбонат заліза;
- сульфат заліза моногідрат та/або гептагідрат;
- оксид заліза;
йод Е 2 — кальцій йодноватокислий безводний;
кобальт Е 3:
- сульфат кобальту моногідрат та/або гептагідрат;
- основний карбонат кобальту моногідрат;
мідь Е 4:
- оксид міді;
- основний карбонат міді, моногідрат;
- сульфат міді, пентагідрат;
марганець Е 5:
- карбонат марганцю;
- оксид марганцю (II) та оксид марганцю (III);
- сульфат марганцю (II), моногідрат;
цинк Е 6:
- оксид цинку;
- сульфат цинку моно- та/або гептагідрат;
молібден Е 7 — натрій молібденовокислий;
селен Е 8:
- натрій селеновокислий;
- натрій селенистокислий.
2. Зоотехнічні добавки — ензими і мікроорганізми.
3. Технологічні добавки:
1) консерванти:
сорбінова кислота Е 200;
мурашина кислота Е 236;
форміат натрію Е 237;
оцтова кислота Е 260;
молочна кислота Е 270;
пропіонова кислота Е 280;
лимонна кислота Е 330;
2) антиоксиданти — багаті на токоферол екстракти природного походження,

які використовуються як антиоксидант Е 306;
3) емульсуючі та стабілізуючі добавки, згущувачі та гелеутворюючі агенти —

лецитин лише органічного походження Е 322 (в корм водним тваринам);
4) зв’язувальні речовини і речовини, які запобігають злежуванню:
ферроціанід натрію, максимальна концентрація 20 мг/кг NaCl, обрахована як

аніон фероціаніду Е 535;
колоїдний кремній Е 551b;
кізельгур (діатоміт очищений) Е 551с;
бентоніт-монтморілоніт Е 558;
каолінові глини, що не містять азбесту Е 559;
природні суміші стеаритів і хлоритів Е 560;
вермікуліт Е 561;

сепіоліт Е 562;
натролит фоноліт Е 566;
кліноптілоліт осадового походження Е 568 (свині, курчата, індики на відкор-

млення, велика рогата худоба, лосось);
перліт Е 559;
5) добавки до силосу:
ензими, дріжджі та бактерії (для виробництва силосу в разі, коли погодні

умови не дають змоги забезпечити адекватну ферментацію);
молочна, мурашина, пропіонова та оцтова кислота (для виробництва силосу

в разі, коли погодні умови перешкоджають належній ферментації).
4. Сенсорні добавки — ароматичні речовини, що екстраговані із сільськогос-

подарських продуктів.
5. Кормові мікроелементи мінерального походження:
1) сульфат натрію;
2) карбонат натрію;
3( бікарбонат натрію;
4) хлорид натрію;
5) хлорид калію;
6) літотамнії та мергель;
7) вапнякові морські мушлі;
8) карбонат кальцію;
9) глюконат кальцію;
10) дефторований дікальційфосфат;
11) дефторований монокальційфосфат;
12) монофосфат натрію;
13) фосфат кальцію-магнію;
14) фосфат кальцію-натрію;
15) окис магнію (безводний оксид магнію);
16) сульфат магнію;
17) хлорид магнію;
18) карбонат магнію;
19) фосфат магнію.
6. Інші кормові матеріали:
1) пекарські дріжджі;
2) пивні дріжджі.

Додаток 4
до Правил 

ПЕРЕЛІК
засобів для чищення і дезінфекції приміщень для утримання тварин
Калієве та натрієве мило
Вода та пара
Вапняне молоко
Вапно
Негашене вапно
Гіпохлорит натрію (зокрема рідкий відбілювач)
Каустична сода
Каустичний поташ
Перекис водню
Натуральні есенції рослин
Цитринова, надоцтова, мурашина, молочна, щавелева та оцтова кислота
Спирт
Азотна кислота (для обладнання для молочного господарства)
Фосфорна кислота (для обладнання для молочного господарства)
Формальдегід
Карбонат натрію

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 263
Київ

Про тимчасове закриття морських рибних
портів

У зв’язку з неможливістю здійснення у морських рибних портах, розташова-
них на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, обслуговування
суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт
та інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності, забезпечення належ-
ного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів
України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. До відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій те-
риторії Автономної Республіки Крим та м. Севастополя тимчасово закрити:

Керченський морський рибний порт у межах акваторії, що надана держав-
ному підприємству «Керченський морський рибний порт» у користування від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 606

«Про надання державному підприємству «Керченський морський рибний порт»
у користування акваторії» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 68, ст. 2471);

Севастопольський морський рибний порт у межах акваторії, що надана дер-
жавному підприємству «Севастопольський морський рибний порт» у користу-
вання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р.
№ 823 «Про надання державному підприємству «Севастопольський морський
рибний порт» у користування акваторії» (Офіційний вісник України, 2009 р., 
№ 59, ст. 2085).

2. Державному агентству рибного господарства здійснити заходи щодо ін-
формування міжнародних організацій про закриття Керченського морського
рибного порту та Севастопольського морського рибного порту.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 271
Київ

Про затвердження критеріїв визначення
переліку посад працівників державних

органів, які виконують функції 
з обслуговування

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015
р. № 889-VIII «Про державну службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити критерії визначення переліку посад працівників державних ор-
ганів, які виконують функції з обслуговування, що додаються.

2. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію Ук-
раїни, на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя,
на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у місячний
строк розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та по-
дати Національному агентству з питань державної служби для затвердження пе-
реліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуго-
вування.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня
2015 р. № 889-VIII «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 квітня 2016 р. № 271

КРИТЕРІЇ 
визначення переліку посад працівників державних органів, 

які виконують функції з обслуговування
1. Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які

виконують функції з обслуговування, є зміст і характер виконуваної ними ро-
боти, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, без-
посередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною
першою статті 1 Закону України «Про державну службу», а також роботи, що
пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу,
а саме:

комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, реставраційними та бу-
дівельно-монтажними роботами;

документальним забезпеченням та діловодством (крім працівників, які опра-
цьовують документи з обмеженим доступом);

комп’ютерним забезпеченням та впровадженням інформаційних технологій
(крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування загальнодер-
жавних реєстрів та баз даних, а також забезпечення захисту інформації);

виконанням функцій секретаря і стенографіста, комп’ютерним набором тек-
сту, роботою з копіювальною та розмножувальною технікою, записом і опра-
цюванням цифрових даних;

веденням архіву та виконанням функцій з бібліотечного обслуговування;
матеріально-технічним та господарським забезпеченням.
2. Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з об-

слуговування, визначається відповідно до:
документів, а саме регламентів, директив, методичних рекомендацій, посіб-

ників, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій, нормативних до-
кументів, які визначають вимоги до змісту і характеру виконуваної за посадою
роботи, вимоги до напряму підготовки (отримання особою професії, спеціаль-
ності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, що претендують
на зайняття посад працівників державних органів, які виконують функції з об-
слуговування;

проектів організаційно-розпорядчих документів, що відображають структуру
державних органів, в тому числі співвідношення посад державної служби та
посад працівників таких органів, які виконують функції з обслуговування. 

 
 

Найменування 

Площа приміщень Площа 
майданчиків,  
кв. метрів на одну 
голову  

кількість голів  
на 1 кв. метр 

розмір сідала, 
сантиметрів  
на одну голову  

кількість голів  
на гніздо 

Кури яєчних порід 6 18 7  
(у разі спільного 
гнізда — 120 кв. 
сантиметрів на одну 
голову) 

4 

Птиця на відгодівлі у 
стаціонарних 
приміщеннях: 

 

цесарки 10 та не більше 21 
кілограма живої 
ваги  
на 1 кв. метр 

20  4 

бройлери —“—  —“—  
качки —“—  —“— 4,5 
індики —“—  —“— 10 
гуси —“—  —“— 15 
Птиця на відгодівлі у 
пересувних приміщеннях 

16  
(площа підлоги не 
більше 150 кв. 
метрів) та не більше  
30 кілограмів живої 
ваги  
на 1 кв. метр 

  2,5 

 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 
оголошує тендер 

на придбання ліцензій до автома-

тичної телефонної станції 

ALCATEL OMNIPCX ENTERPRISE 

у 2016-2017 pp.

Умови проведення тендеру розміщені

на сайті www.marfinbank.ua

Троїцький районний суд Луган-
ської області викликає як відпові-
дача у судове засідання Подюченка
Вадима Петровича по справі 
№ 433/264/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дер-
жавний експортно-імпортний банк
України» до Подюченка Вадима Пет-
ровича про стягнення заборгова-
ності.

Засідання відбудеться 18 квітня
2016 року о 14 год. 30 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Слов’янський міськрайонний суд
Донецької обл. повідомляє, що ци-
вільна справа № 2/243/1463/2016 за
позовом Петькової Лілії Раїфовни до
Петькова Максима Миколайовича
про надання дозволу на виїзд ди-
тини за межі України без згоди
батька призначена до розгляду на
19.04.2016 р. о 09.00 год. за адре-
сою суду: м. Слов’янськ Донецької
обл., вул. Добровольського, 2) (2 по-
верх). Явка відповідача: Петькова
Максима Миколайовича є обов’яз-
ковою.

При собі мати: паспорт. ІНН.
Суддя Руденко Л.М.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), 

які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк»:
- пункт 10.10. ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті
«Голос України», № 164 (4164), 14.09.2007 р. (з усіма наступними змінами) - після абзацу другого доповнити
абзацом третім наступного змісту:

«У разі якщо розміщення Вкладу відбувається за допомогою системи Star24, Клієнт підписує Заяву щодо
ознайомлення з умовами, за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не гарантує відшкодування
коштів та ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, одночасно із Заявою
на відкриття вкладного Рахунку із застосуванням засобів ідентифікації та аутентифікації, при цьому підпи-
сання Клієнтом всіх вищезазначених документів здійснюється шляхом підтвердження одним ОТР.».

абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим.
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а

саме 14.04.2016 р.
Датою початку дії змін до Правил є 14.04.2016 р.

Заступник Голови Правління —
Начальник Юридичного департаменту С.М. Панов
Банківська та Генеральна ліцензія №75 видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Малинський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання Супрягу Ок-
сану Миколаївну (дата народження 21.11.1971 року) як відповідача в цивільній справі за позо-
вом Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Супряги Оксани Миколаївни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Малинського районного суду Житомирської об-
ласті (11301, площа Соборна, 6, м. Малин, Житомирської області) 29 квітня 2016 року о 10.00
годині. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду справа розглядатиметься у
її відсутність, за наявними матеріалами справи.

Суддя Ярмоленко В.В.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Бабаєва
Надір Валі огли у цивільній справі № 522/543/16-ц за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 18 квітня 2016 року о 09 годині 50
хвилин у залі судових засідань № 210 в приміщенні Приморського районною суду м. Одеси, що
розташований за адресою: 65029, м Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу за його відсутності в
разі неявки особи, суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю.Б. Свячена

Втрачені свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майно (земельну ділянку)
серії САЕ № 938017 від 27.08.2013 року, та
серії САЕ № 938016 від 27.08.2013 року, ви-
дані на ім’я М’якушко Андрія Володимиро-
вича Реєстраційною службою Головного уп-
равління юстиції у м. Києві, вважати не-
дійсними.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ ОГОЛОШЕННЯ
від 16.03.16 р. «Про скасування довіреностей та договорів
про надання правової допомоги (адвокатських послуг), ви-
даних та укладених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАКІВСЬКІ КОМБІКОРМА» (код єДРПОУ
37525412, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Чкалов-
ське, вул. Польова, 1) за підписом Самардіна Сергія Семе-
новича, в тому числі, але не виключено на ім’я: Слюсар Ан-
дрій Миколайович, Подус Михайло Олександрович, Сав-
ченко В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костянтин євге-
нович, Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чап-
линський Олександр Володимирович, Кот Тетяна Вікто-
рівна, Атісков Олег Володимирович, Третяк Катерина Сер-
гіївна, Лень Роман Володимирович, Кружилова Оксана Ген-
надіївна, як таке, що опубліковано від імені та за підписом
особи, що не мала на це жодних правових підстав та по-
вноважень і не відповідає дійсності за змістом.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ ОГОЛОШЕННЯ
від 30.03.16 р. «Про скасування довіреностей та договорів
про надання правової допомоги (адвокатських послуг), ви-
даних та укладених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОСВІТ»,
(код єДРПОУ 37191417, Харківська обл., Чугуївський р-н,
смт Чкаловське, вул. Польова, 1) за підписом Кравченка
Сергія Петровича, в тому числі, але не виключено на ім’я:
Слюсар Андрій Миколайович, Подус Михайло Олександро-
вич, Савченко В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костян-
тин євгенович, Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікто-
рівна, Чаплинський Олександр Володимирович, Кот Тетяна
Вікторівна, Атісков Олег Володимирович, Третяк Катерина
Сергіївна, Лень Роман Володимирович, Кружилова Оксана
Геннадіївна, як таке, що опубліковано від імені та за підпи-
сом особи, що не мала на це жодних правових підстав та
не відповідає дійсності за змістом.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ ОГОЛОШЕННЯ
від 30.03.16 р. «Про скасування довіреностей та договорів
про надання правової допомоги (адвокатських послуг), ви-
даних та укладених ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
«СЛОБОДА», (код єДРПОУ 35971443), м. Харків, пл. По-
встання, 7/8) за підписом Лупінської Олени Альфредівни,
в тому числі, але не виключено на ім’я: Слюсар Андрій Ми-
колайович, Подус Михайло Олександрович, Савченко
В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костянтин євгенович,
Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чаплин-
ський Олександр Володимирович, Кот Тетяна Вікторівна,
Атісков Олег Володимирович, Третяк Катерина Сергіївна,
Лень Роман Володимирович, Кружилова Оксана Геннаді-
ївна, як таке, що опубліковано від імені та за підписом
особи, що не мала на це жодних правових підстав та не від-
повідає дійсності за змістом.

Краснолиманський міський суд Донецької області викликає в су-
дове засідання як відповідача Воротнікова Валерія Васильовича по
цивільній справі за № 236/664/16-ц за позовом Воротнікової Кате-
рини Іванівни, третя особа: Орган опіки та піклування Краснолиман-
ської міської об’єднаної територіальної громади в Донецькій області
про позбавлення батьківських прав та зміну розміру аліментів шля-
хом зміни способу їх присудження, яке відбудеться 26 квітня 2016
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 84400, Донецька
область, м. Лиман, вул. Незалежності, 13, каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце проведення розгляду справи і у ви-
падку його неявки в судове засідання справу буде розглянуто за
його відсутності.

Суддя Мірошниченко О.В.
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оголошення
Суворовський районний суд м. Одеси викликає

як відповідачів Будіянського Михайла Альфредо-
вича, Буртову Євгенію Мойсеївну у судове засі-
дання по справі № 523/2818/16-ц за позовом
Абополова Дмитра Івановича до Будіянського Ми-
хайла Альфредовича та Буртової Євгенії Мой-
сеївни про визнання договору купівлі-продажу
дійсним, о 14.00 годині 27 квітня 2016 року у при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки
Будіянського Михайла Альфредовича та Буртової
Євгенії Мойсеївни справа буде розглядатися за їх
відсутності.

Суддя І.В. Середа

Старобільський районий суд Луганської області
викликає Ізотова Віктора Дмитровича, який меш-
кає за адресою: Луганська обл., Антрацитівський
район, с. Фащівка, вул. Жовтнева,26, як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/422/16р. за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що
відбудеться 18 квітня 2016 року о 08 годині 30 хв.
в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Пролітарська, 38а.

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

Суддя О.О. Пелих

Троїцький районний суд Луганської області
викликає як відповідача у судове засідання Ас-
тахову (Дворнік) Олену Анатоліївну по справі
№ 433/319/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Астахо-
вої (Дворнік) Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 20 квітня 2016 року о
15 год. 00 хв. за адресою: Луганська область,
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Троїцький районний суд Луганської області
викликає як відповідачів у судове засідання Во-
ротіліну Аллу Леонідівну, Воротіліна Олексан-
дра Миколайовича по справі № 433/298/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Універсал Банк» до Воротіліної Алли Леоні-
дівни, Воротіліна Олександра Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 18 квітня 2016 року о
14 год. 00 хв. за адресою: Луганська область,
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Втрачений судновий

білет № СБ № 004784 

на судно УКА-6392-К,

виданий на ім’я Машев-

ського Олександра Сер-

гійовича,

вважати 

недійсним.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою
Склярова Сергія Федоровича до Машкова Артура Сергійовича, Машкової Інни
Олександрівни з участю третьої особи: Машкової Тамари Вікторівни, про стяг-
нення безпідставно отриманих коштів. Відповідачі по справі та третя особа: Маш-
ков Артур Сергійович, Машкова Інна Олександрівна, Машкова Тамара Вікторівна,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто Слов’янськ, в’їзд Баг-
ратіона, будинок № 16, викликаються на 21 квітня 2016 року о 10 годині 30 хви-
лин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна
справа 310/933/16-ц за позовом уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» Міхно С.С. до Ревви Олександра Воло-
димировича, Ревви Лариси Віталіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи призначено на 25.04.2016 р. о 09 годині 30 хвилин у примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (06153)
3-55-31.

Суд викликає Ревву Олександра Володимировича, Ревву Ларису Віталіївну
як відповідачів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Т. А. Троценко

Спадкоємцям померлих жителів  необхідно в місячний термін з дня опублікування
оголошення звернутися до Рожнятівської сільської ради Томашпільського району Він-
ницької області для переоформлення земельної частки (пай). У випадку незвернення
у вказаний термін земельні ділянки будуть переведені до земель запасу Рожнятівської
сільської ради.

1.       Паєвська Ульяна Іванівна                     4,07 га  ВН №000868
2.       Рибчук Василь Романович                   2,92 га  ВН № 000882
3.       Бучовська Марія Василівна                  3,52 га  ВН № 000898
4.       Каленікова Докія Іванівна                     4,07 га  ВН № 000266
5.       Верелюба Ксеня Іванівна                      3,16 га  ВН № 000757
6.       Мельник Наталка Кирилівна                3,84 га   ВН №000799
7.       Безсмертний Кіндрат Іванович             3,39 га  ВН № 000636
8.       Опарастюк Марія Максимівна              4,36 га   ВН № 000528
9.       Мельник Соломія Федорівна               4,58 га   ВН № 000532
10.     Мельник Марія Іванівна                        3,61 га   ВН № 000540

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу за заявою Володіної Віри Павлівни, Карабе-
рової Раїси Дмитрівни, Караберова Івана Павловича, Барай Катерини Павлівни
про скасування заходів забезпечення позову. Зацікавлені особи (відповідачі):
Москаленко Олександр Вікторович, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр.
Дзержинського, 2/163, Разетдінов Віталій Міннігалієвич, зареєстрований за ад-
ресою: м. Донецьк, бул. Шкільний, 4/60, буд. 15/56, викликаються на 20.04.2016
р. о 10.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Зацікавленим особам (відповідачам) пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття до суду вони повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик зацікавлені особи (відповідачі) вва-
жаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи і в разі неявки до
суду справа може бути розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя І. М. Владимирська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Огілець Д.О. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/1465/16-ц – Огілець Дмитро Олександрович, 02.09.1968 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Московська,
буд. 14/55, кв. 24, викликається у судове засідання о 08.30 год. 22 квітня
2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Шахова Дмитра Михайловича, Олєнєва В’ячеслава Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідачі у справі Шахов Дмитро Михайлович, останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: 86420, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Єрмішина, буд.
34, кв. 42, Олєнєв В’ячеслав Олександрович, останнє відоме суду місце реєс-
трації за адресою: 84703, Донецька обл., м. Дебальцеве, вул. Заводське се-
лище, буд. 22, кв. 9, викликаються на 12 травня 2016 р. о 09 год. 30 хв. до суду
(каб. № 203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на позов та докази. У
випадку неможливості прибуття відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за їхньої відсут-
ності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1473/2016
за позовом Шатковської Ріти Борисівни до Гусєва Ігоря Миколайовича, третя
особа: Гусєва Вікторія Ігорівна, про визнання права власності на 1/3 частину
квартири в порядку набувальної давності. Відповідач у справі Гусєв Ігор Ми-
колайович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Слов’янськ, провулок Ви-
ноградний, будинок 3, квартира 115, викликається до суду на 25 квітня 2016
року о 10 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті. Запасна дата
судового засідання 29 квітня   2016 року о 10 годині 00 хвилин.

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

Суддя М.О. Гусинський

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

Відповідач:
Хачатрян Микола Гайкович, 26.03.1965 року народження, останнє місце реєстра-

ції: 86793, Донецька обл., Харцизька міська рада, м. Іловайськ, вул. Кімова, буд. 1,
кв. 33;

викликається на 18 квітня 2016 року на 09.40 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання 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 рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу 
№ 2/243/1449/2016 за позовом Кахерської Наталії Василівни до Кахерського
Олександра Леонідовича, третя особа: Орган опіки та піклування Слов’ян-
ської міської ради, про надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої
дитини за межі України. Відповідач у справі Кахерський Олександр Леоні-
дович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Слов’янськ, провулок Ви-
ноградний, будинок 9, квартира 8, викликається до суду на 25 квітня 2016
року о 09 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті. Запасна
дата судового засідання 29 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Головачуку Олександру Миколайовичу, 27.10.1966 р.н.,

зареєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Сватове, кв. Залізничників,
буд. 2, кв. 2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Дівітаєва О.І., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000029.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Єрмакову Миколі Олександровичу, 05.06.1980 р.н., заре-

єстрованому за адресою: Луганська обл., смт. Дзержинський, вул. Воро-
незька, буд. 16, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області Кременчуцького Д.І., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000030.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Серджану Артему Дмитровичу, 07.09.1983 р.н., зареєс-

трованому за адресою: м. Луганськ, кв. Волкова, буд. 15, кв. 85, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 18.04.2016 о 10
год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за ад-
ресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
Кременчуцького Д.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22016130000000031.

Втрачені свідоцтва про право власності на об’єкти
житлової нерухомості (квартири) серії CAB № 619929, CAB
№ 619930 та CAB № 619931, видані 21.08.2008 p. на ім’я То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕС-
ТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», код ЄДРПОУ: 32162871, яке діє як
компанія з управління активами за рахунок та в інтересах
пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвес-
тиційного фонду «Міжрегіональній венчурний фонд», 

вважати недійсними.

Повістка про виклик підозрюваного
Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 року народ-

ження, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України вам
необхідно з’явитися 18 квітня 2016 року о 10.00 год. до
старшого детектива Національного антикорупційного бюро
України Давидчука Дмитра Павловича за адресою: м. Київ,
вул. Василя Сурикова, 3, для проведення слідчих дій у кри-
мінальному проваджені № 42014000000000071 за ч. 4 ст.
368 КК України, а саме: допиту у якості підозрюваного.

Втрачені свідоцтво № 107-1-4172-09 про придатність
малого судна до плавання, свідоцтво про право плавання

під державним прапором України (судновий патент) для

прогулянкових суден СН № 002452 від 05.05.2009 p., свідоц-

тво про право власності для прогулянкових суден 

CR № 004467 від 05.05.2009 p., видані на ім’я Агабєкян Во-

лодимира Аршавировича,

вважати недійсними.

Втрачене посвідчення

водія маломірного судна,

видане 20.10.2015 р. Шма-

гайлу Володимиру Івано-

вичу, 14.05.1970 р.н., 

вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Скорбенку Денису Миколайовичу, 10.06.1979 р.н., заре-

єстрованому за адресою: м. Харків, проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк,  пр-т Космонав-
тів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Зінченка В.В., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні  № 22016130000000032.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ткаченку Леоніду Леонідовичу, 31.08.1971 р.н., зареєс-

трованому за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, буд. 4, кв. 61, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 18.04.2016 о 10
год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за ад-
ресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області
Дівітаєва О.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22016130000000033.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Русакову Олексію Анатолійовичу, 27.08.1971 р.н., заре-

єстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Інтернаціональна, буд. 132, кв.
165, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк,  пр-т Космонав-
тів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті Синельникова А.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні  № 22016130000000034.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Святишенку Юрію В’ячеславовичу, 05.09.1984 р.н., заре-

єстрованому за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Леніна, буд. 56,
кв. 4, відповідно до вимог  ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, 18, до слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Дівітаєва О.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000035.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Філіпченку Олександру Миколайовичу, 31.05.1972 р.н.,

зареєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Перевальськ, вул. Литов-
ська, буд. 2, кв. 131, відповідно до вимог  ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Романченка А.О., для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22016130000000036.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Дубровському Віталію Анатолійовичу, 14.11.1970 р.н., за-

реєстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Краснознаменна, буд. 49, кв.
8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Романченка А.О., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000037.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Віхтарю Валерію Михайловичу, 10.08.1971 р.н., зареєс-

трованому за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 19а, кв. 181,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  пр-т Космонав-
тів, 18, до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області Ткаченка Т.С., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 22016130000000038.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Ткаченко Валентині Григорівні, 13.12.1949 р.н., зареєстро-

ваній за адресою: м. Луганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
18.04.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Ткаченка Т.С., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 22016130000000039.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Сороковенку Руслану Вікторовичу, 06.02.1980 р.н., заре-

єстрованому за адресою: м. Луганськ, вул. Совєтська, буд. 4, кв. 83, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 18.04.2016
о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Си-
нельникова А.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000045.
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Приазовським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду:

- Жамбровський Сергій Олександрович (останнє
відоме місце проживання: 87600, Донецька обл., 
м. Новоазовськ, вул. Щербакова, буд. 9) на 09 го-
дину 30 хвилин 29.04.2016 р. для участі у розгляді
справи № 325/391/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Суддя О. М. Апалькова 

Сєвєродонецьким міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Дудко Ігор Іванович (останнє відоме місце про-

живання: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул.

Піонерська, буд.14, кв.4) на 08 годину 15 хвилин

13.05.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 428/9362/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Скочій Г.Д.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Спесівцев Олег Юрійович (останнє відоме місце

проживання: 94091, Луганська обл., м. Ірміно, вул.

Гірська, буд. 21) на 16 годину 30 хвилин 12.05.2016

р. для участі у розгляді справи № 428/9278/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скочій Г.Д.

Івано-Франківський окружний адміністративний
суд викликає в судове засідання ТзОВ «НІКІ» як
третю особу на стороні відповідача у справі
№809/306/16 за позовом ВАТ «Івано-Франківський
птахокомбінат» до Приватного нотаріуса Київського
міського нотаріального округу Семенової Г.В. про
визнання нечинним та скасування рішення від
03.02.2016 року, яке відбудеться 21.04.2016 р.
о 14.00 год. за адресою: вул. Незалежності, 46, м.
Івано-Франківськ.

Суддя Могила А. Б.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє
відповідача Слинявського Руслана Володимировича, що по
цивільній справі за апеляційною скаргою Публічного акціо-
нерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» на
заочне рішення Марганецького міського суду Дніпропетров-
ської області від 26 листопада 2015 року по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Слинявського Руслана Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром оголошено перерву до розгляду в Апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Хар-
ківська, 13) на 09 год. 00 хв. 27 квітня 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Н. Г. Глущенко

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє,
що цивільна справа за апеляційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» на
заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпро-
петровська від 25 червня 2015 року по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент-Банк», Прокоп’єва Анатолія Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором відкладена до роз-
гляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м.
Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 25 травня 2016
року о 14 год. 00 хв.

У разі неявки відповідача по справі в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. П. Красвітна

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Курішко Аліну Віталіївну, що ци-
вільна справа за позовом Табачин Уляни Миколаївни
до Курішко Аліни Віталіївни про стягнення заборго-
ваності за договором купівлі-продажу земельної ді-
лянки призначена слуханням на 25 квітня 2016 року
о 10 год. 00 хв. у приміщенні Києво-Святошинського
районного суду Київської області за адресою: вул.
Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи
буде проведено у вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Федорова Вячеслава Валерійо-
вича як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Цукренка Руслана Борисовича, Федорова Вячес-
лава Валерійовича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки, яке відбудеться 23.05.2016 року о 10.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб.
№408, 4-й поверх. Явка до суду обов’язкова. У разі
неявки справа буде розглядатися за наявними в ній
доказами.

Суддя Піхур О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Іванової Євгенії Степа-
нівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Іванова Євгенія Степанівна, яка мешкає
за адресою: м. Соледар Донецької області, вул. 60 років Жов-
тня, 26, кв. 12, викликається на 11.30 годину 25 квітня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі в розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Калініна Олексія Воло-
димировича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач у справі Калінін Олексій Володимирович, який
мешкає за адресою: м. Соледар Донецької області, вул. Ар-
тема, 13, викликається на 12.30 годину 25 квітня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі в розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пирогова Івана Івано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Пирогов Іван Іванович, який мешкає за
адресою: м. Часів Яр Донецької області, вул. Першотравнева,
41, викликається на 15.30 годину 27 квітня 2016 року до суду,
каб. № 306, для участі в розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Доценка Олександра Павловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Доценко Олександр Павлович, який
мешкає за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Сибір-
цева, 214, кв. 7, викликається на 12.45 годину 28 квітня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі в розгляді вказаної
справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лучкіна Віталія Віталі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач у справі: Лучкін Віталій Віталійович, який мешкає
за адресою: м. Юнокомунарівськ Донецької області, вул. Сє-
дова, 74, викликається на 14.30 годину 26 квітня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі в розгляді вказаної справи по суті.

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

Суддя О. М. Павленко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/988/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Беседіної
Кристини Сергіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 20 квітня 2016 року о 13 год. 15 хв. у приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Суддя Парій О.В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Беседіну Кристину Сергіївну як відпові-
дача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О. В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/915/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Дибова
Юрія Григоровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 25 квітня 2016 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Суддя Парій О.В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Дибова Юрія Григоровича як відпові-
дача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О. В. Парій

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Маніка Ігоря
В’ячеславовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
00 хвилин 29 квітня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.

Суд викликає як відповідача Маніка Ігоря В’ячес-
лавовича.

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

Суддя Ліхтанська Н.П.

5 квітня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/8/16-ц, 2/178/103/16
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мухіна Віталія
Олеговича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Даним заочним рішенням позовні
вимоги були задоволені у повному обсязі. З повним
текстом рішення відповідач Мухін В.О. може ознайо-
митись, звернувшись до канцелярії Криничанського
районного суду Дніпропетровської області за адре-
сою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

5 квітня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/10/16-ц,
2/178/105/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Чернявського Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.
Даним заочним рішенням позовні вимоги були за-
доволені у повному обсязі. З повним текстом рі-
шення відповідач Чернявський О.В. може
ознайомитись, звернувшись до канцелярії Крини-
чанського районного суду Дніпропетровської об-
ласті за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт
Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

5 квітня 2016 року в заочному порядку було роз-
глянуто цивільну справу № 178/1928/15-ц,
2/178/55/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Зу-
бенко Лариси Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Даним заочним
рішенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідачка Зу-
бенко Л.М. може ознайомитись, звернувшись до
канцелярії Криничанського районного суду Дніпро-
петровської області за адресою: вул. Виконкомів-
ська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

Сумський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання, призначене на 09.00 годину
28 квітня 2016 року за адресою: м. Суми, пров. Ака-
демічний, №13, каб. 101, відповідача Китуна Ростис-
лава Станіславовича по цивільній справі 
№ 2/587/102/16 за позовом Китун Анжеліки Юріївни
до Китуна Ростислава Станіславовича, третя особа:
Служба у справах дітей Сумської міської ради про
позбавлення батьківських прав.

У випадку неявки справу буде розглянуто без
участі Китуна Ростислава Станіславовича.

Суддя В. І. Куц

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Литвиненка Геннадія Івано-
вича по справі № 361/583/16-ц, № провадження
2/361/1007/16 р. за позовом Органу опіки і піклу-
вання Броварської райдержадміністрації до Литви-
ненка Геннадія Івановича про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів, яку при-
значено до розгляду на 11 травня 2016 р. о 16 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: 07400, Київська
область, м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 
№ 209-210 (2-й поверх).

Суддя А. О. Шинкар

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідача Коховича Юрія Панасовича,
23.01.1965 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Полтавська, 1-2,
по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Коховича
Юрія Панасовича про стягнення заборгованості за
договором кредиту, в судове засідання, яке відбу-
деться 26 квітня 2016 р. об 11.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Енгельса, 45. У разі неявки в судове засідання суд
розглядатиме справу за відсутності відповідача за
наявними у ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м.Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Будемирову Оксану
Олександрівну, Смірнову Олену Леонідівну як відповіда-
чів в судове засідання по цивільній справі № 426/965/16-ц
за позовом ПАТ АБ «Експрес Банк» до Будемирової Ок-
сани Олександрівни, Смірнової Олени Леонідівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 20 квітня 2016
року о 13-00 год.

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

Суддя А.С. Река

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації матері-

альних цінностей медичного призначення.
Аукціон відбудеться 25 квітня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Будиліна І.М.(235-17-42), Скибало
О.М. (235-50-84).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua. 

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
26.04.2016 року о 13 год. 45 хв. як відповідача Полі-
щука Сергія Володимировича по справі за позовом
Бессчастнова Віталія Геннадійовича до Поліщука
Сергія Володимировича про стягнення грошових
коштів.

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

Суддя Рибак М.А.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Бурлаку Олександра Максимовича та Бурлаку Ігоря Макси-
мовича як обвинувачених у кримінальному провадженні №
296/1955/16-к по обвинуваченню у вчиненні кримінального
правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України під головуван-
ням судді Аксьонова В.Є. в судові засідання, що відбудуться
16.05.2016 року о 14 год. 00 хв. та 23.05.2016 р. о 15 год.
30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, зал
2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.
Суддя B.C. Аксьонов

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Бардашевського Олега Вікторовича та Бардашевського
Віктора Володимировича як обвинувачених у криміналь-
ному провадженні № 296/12587/15-к по обвинуваченню
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст.
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України в підготовче судове засі-
дання, що  відбудеться 06.05.2016 року о 09.30 год. в
приміщенні Корольовського районного суду м.  Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал
1-К (300), головуючий суддя Скрипка О.В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова. 
Суддя О.В. Скрипка

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ОБВИНУВАЧЕНОГО

В провадженні Лугинського районного суду Житомирської
області знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204
КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєстрований за
адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман Донець-
кої обл. та проживаючий за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а,
кв. 1, м. Київ. На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України вам
необхідно з’явитись 19 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. у судове
засідання до суду за адресою: Житомирська область, Лугин-
ський район, смт Лугини, вул. К.Маркса, 2-а.

Суддя І. І. Денисюк

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, б. 35, на 28.04.2016 року о 09 годині 30
хвилин відповідача Мамояна Чоло Ашоєвича по ци-
вільній справі №370/3149/15-ц за позовом ПАТ
«Банк національний кредит» до Мамояна Чоло
Ашоєвича про зобов’язання вчинити дії.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Краснолиманський міський суд Донецької області 
викликає у судове засідання по цивільній справі 
№ 236/724/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Логвиненко
Віталія Анатолійовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 09 год. 00 хв. 28 квітня 2016 року в примі-
щенні суду за адресою: 84400, Донецька область, м. Крас-
ний Лиман, вул. Фрунзе, 13, каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце проведення роз-
гляду справи. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку його неявки в
судове засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Cуддя Мірошниченко О.В.

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Єфімова Євгена Воло-
димировича як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/5971/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Єфімова Єв-
гена Володимировича про стягнення заборгованості на
21 квітня 2016 року о 15 годині 30 хвилин в залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області
за адресою: м. Сватове, пл. Перемоги, 34. 

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя В.О. Половинка

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Кривуленка Ігоря Дмитровича, 07.09.1974
р.н., в судове засідання, яке призначене о 10 год. 00
хв. 20 квітня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/242/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Кривуленка Ігоря Дмитровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області
(суддя Ю.М. Горбачов).
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +7 +12    +10 +15
Житомирська +7 +12    +10 +15
Чернігівська +7 +12    +10 +15
Сумська +7 +12    +11 +16
Закарпатська +7 +12    +12 +17
Рівненська +5 +10    +10 +15
Львівська +5 +10    +10 +15
Івано-Франківська +5 +10    +10 +15
Волинська +5 +10    +10 +15
Хмельницька +5 +10    +10 +15
Чернівецька +5 +10    +10 +15
Тернопільська +5 +10    +10 +15
Вінницька +7 +12    +10 +15

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +11  +16
Кіровоградська +7   +12   +14  +19
Полтавська +7   +12   +14  +19
Дніпропетровська +7   +12   +14  +19
Одеська +7   +12   +14  +19
Миколаївська +7   +12   +14  +19
Херсонська +7   +12   +15  +20
Запорізька +7   +12   +14  +19
Харківська +5   +10   +14  +19
Донецька +5   +10   +15  +20
Луганська +5   +10   +15  +20
Крим +7   +12   +15  +20
Київ +10   +12   +12  +14

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Закарпаття 
грає музику 
без кордонів 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур'єр»

ВЕСНЯНІ НАСТРОЇ. Одночасно з цвітінням сакур, які прива-
били до Ужгорода тисячі туристів, в обласному центрі Закар-
паття  розпочався фестиваль «Музика без кордонів». Свято, яке
дарує насолоду справжнім меломанам, вчетверте долає і геог-
рафічні, і жанрово-стильові бар’єри.

Начальник управління культури Закарпатської облдержад-
міністрації Вікторія Фролова і директор філармонії Іван Мики-
та, відкриваючи фестиваль, наголосили на важливості його
проведення, так би мовити, між двома Великоднями. Саме
цим пояснюється тематика першого концерту — духовні твори.
Вони звучали під спільною назвою «Мessa» у виконанні заслу-
женого академічного Закарпатського народного хору, камер-
ного оркестру та солістів об-
ласної філармонії. 

Артисти присвятили цей кон-
церт одному із засновників про-
фесійної музичної школи в краї,
членові спілок композиторів Ук-
раїни та Угорщини, заслужено-
му діячеві мистецтв України Іш-
твану Мартону. З філармонією
видатного музиканта пов’язує
багаторічна професійна діяль-
ність — як очільника колективів
та художнього керівника уста-
нови. Двадцять років тому ми-
тець відійшов у вічність… 

Наступними у рамках фестивалю виступлять солістка Націо-
нальної філармонії України Каріна Кондрашевська (сопрано, м.
Київ), народна артистка України Етелла Чуприк (фортепіано, м.
Ужгород) та симфонічний оркестр Закарпатської обласної фі-
лармонії під керівництвом Вікторії Свалявчик-Цанько. Відібрані
для виконання твори об’єднані програмою «Bravo оpera».

Наступного вечора  виконавську майстерність демонструва-
тимуть гості зі Львова — лауреати міжнародних конкурсів скри-
палька Лідія Футорська та баяніст Сергій Хоровець. За весь час
проведення музичного свята зі сцени філармонії звучатимуть
сім концертних програм —  старовинна музика, добірні класичні
й естрадні твори. Поряд із вітчизняними зірками на ужгород-
ській сцені виступить і маестро з Аргентини. 

Цей концерт
присвятили одному
із засновників
професійної
музичної школи 
в краї Іштвану
Мартону.

Рок злітає зі смичка 
Ангеліна БАРИЛЮК 

для «Урядового кур’єра» 

АНШЛАГ. Скрипки, віолон-
челі, контрабаси, флейти і на-
віть арфа злилися з електро-
гітарами, барабанами і литав-
рами в єдину мелодію і вибух-
нули драйвовим роком. У Па-
лаці «Україна» рок-бенд, 140
музикантів Великого симфо-
нічного оркестру й хору пода-
рували киянам і гостям міста
два феєричних концерти
«Рок-симфонія». 

Поєднанням непоєднувано-
го диригував правнук відомо-
го композитора і його тезка
Микола Лисенко. Артистичний
диригент створював по-справ-
жньому запальний настрій, на-
че крізь себе пропускав оте
злиття року й класики. Його
віртуозній паличці підкоряли-
ся не лише скрипки, а й гітари.
Здавалося, Микола Лисенко
водночас диригував і оркес-
тром, і вокалістами, й глядача-
ми, які долучилися до дійства:
то пригадували слова відомих
композицій, то ставали части-
ною оркестру, задаючи пев-
ний ритм. 

Під час концерту артисти
виконали безсмертні рок-хіти
Nirvana, Metallica, Led Zeppe-
lin, AC/DC, Queen, The Beatles,
U2, Scorpions, Bon Jovi, Depec-

he Mode, The Doors, ELO, Pink
Floyd. Музичні твори доповню-
вало неймовірне світлове
шоу. Під час спокійних про-
никливих мелодій глядацька
зала вмить перетворювалася
на зоряне небо — із напівтем-
ряви виринали сотні ліхтари-
ків мобільних телефонів. 

Всесвітньо відомі компози-
ції об’єднали різноманітну ау-
диторію — від підлітків до лю-
дей похилого віку, від елеган-
тних чоловіків і жінок до бру-
тальних рокерів у рваних

джинсах. «Оркестр і рок-група
справді грали як єдине ціле. Я
поринула в атмосферу року,
хоч ця музика написана не
для струнних і духових інстру-
ментів», — ділиться вражен-
нями 26-річна киянка Оксана
Василенко. 

Симфонічний кавер на піс-
ню The Show Must Go On для
багатьох улюбленої групи
 Queen став піком енергетич-
ного запалу — глядачі аплоду-
вали стоячи і довго не відпус-
кали артистів. «Я граю рок уп-

родовж семи років на своїй
електрогітарі, довго чекав
цього концерту і, щиро кажу-
чи, не вірив, що оркестр ство-
рить таку незабутню атмо -
сферу, — сказав «УК» коло-
ритний рокер Микита. — Я
шокований, наскільки класич-
ні інструменти змогли відтво-
рити той драйв, запальну
енергетику справжнього ро-
ку». Тепер шанувальники
«Рок-симфонії» чекають на не
менш феєричне продовження
наступного року. 

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ДРУЖНО. Це вже третій по-
спіль наймасовіший забіг за
кількістю зареєстрованих учас-
ників, що пройшов у Харкові і
який внесено до Книги рекордів
України.  9 квітня у ньому взяли
участь понад 10 тисяч учасників

Як повідомив директор де-
партаменту спортивних, імід-
жевих проектів та маркетингу
Харківської міськради Олексій
Чубаров, у перегонах на дис-
танції 4,2 кілометра взяли
участь 5 тисяч любителів бігу,
10 км пробігли 3 тисячі учасни-
ків, а 42,2 кілометра — 400
спортсменів. Окрім того, 500
осіб пробігли естафети (4х10,55
км, 2х21,1 км), а в переддень
основного старту в дитячих за-
бігах, де наймолодшому мара-
фонцеві виповнилося три роки,
взяли участь 3500 дітей. 

Найчисленнішу команду бігу-
нів зібрав Харківський універси-
тет Повітряних сил ім. І. Кожеду-
ба — 1400 курсантів і виклада-
чів. У марафоні також традицій-
но взяли участь мами з коляс-
ками та понад сто шанувальни-
ків цього виду спорту з обмеже-
ними фізичними можливостя-
ми. Так, інвалід-візочник Дмит-
ро вже не вперше бере участь у
подібних змаганнях. За його
словами, в одному з марафонів
він подолав 72 км, а нині обрав
дистанцію 42 км. Живе Дмитро
у віддаленому районі мегаполі-
са і щодня старається проїж-
джати не менш ніж 20 км. Ма-
льовничу трасу марафону, про-
кладену по центральних вули-

цях Харкова обабіч основних
пам’яток міста, здолали також
представники 26 країн світу.
Представницька делегація
спортсменів спеціально прибу-
ла на свято, зокрема і з міста-
побратима Нюрнберга (Німеч-
чина). 

Не спасували перед велики-
ми дистанціями й самі органі-
затори міжнародного забігу —
чиновники Харківської міськра-
ди, яка виставила на марафон-
ську трасу близько 100 учасни-
ків. Заступник міського голови
з питань сім’ї, молоді та спорту
Олександр Попов та директор
департаменту житлового гос-
подарства Роман Нехорошков

вибрали для себе десятикіло-
метрівку. Після забігів Олек-
сандр Попов зокрема похва-
лився, що здолав дистанцію за
45 хвилин, побивши особистий
рекорд.  «До речі, помітив, що
бігло багато хлопців з військо-
вих вишів, які дуже добре під-
готовлені.  Хочу також зазначи-
ти, що рівень нашого марафо-
ну зростає, організація стала
кращою», — сказав він.

Харків’янам і справді вдало-
ся перетворити марафон на
справжнє захопливе спортивне
свято, яке не обійшлося, звісно,
без міського пікніка та призів і
нагород: кожному учасникові,
котрий дійшов до фінішу, вру-

чили спеціально виготовлені
медалі із зображенням трьох
символів міста — Держпрому,
Дзеркального струменя і коле-
са огляду в парку ім. Горького.

А переможцем на основній
дистанції 42,192 км став про-
фесіонал Сергій Українець з
Рівного (2:23.01), друге місце
посів харків’янин Дмитро По-
жевілов (2:29.06), третім фіні-
шував Артем Піддубний із Бах-
мута на Донеччині.

Харківський марафон: з першими 
й без відсталих

Бігли всі, а виграв Українець 

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н

Здавалося, Микола Лисенко водночас диригував і оркестром, і вокалістами, і глядачами
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