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Новим Прем’єр-міністром 
став Володимир Гройсман

ЦИТАТА ДНЯ

АЛЕКСАНДЕР ВЕРШБОУ:

Литва відкриває 
нам обличчя 

ДОБРОСУСІДСТВО. Найбільший спільний міждержавний про-
ект України та Литви у сфері культури — мистецьку акцію «Лит-
ва — Україна: культурне партнерство 2016» відкрито в Національ-
ному музеї Тараса Шевченка фотовиставкою «Щодення. Литва у 
фотографіях 1963—2013 рр.». Культурно-мистецьку акцію реалі-
зовують у партнерстві міністерств культури обох країн і Посоль-
ства Литовської Республіки в Україні. В межах акції протягом 2016 
року в Україні відбудуться заходи гуманітарного спрямування.

Позаторік у Вільнюсі вже відбулися Дні культури України в Ли-
товській Республіці, а в 2015 році в Києві проходив Тиждень укра-
їнсько-литовської дружби. Тож виставка покликана поглиби-
ти культурні зв’язки між країнами шляхом візуалізації щоденно-
го життя у Литві, повідомляє прес-служба Міністерства культури. 
Це спроба відкрити відвідувачам, яке щодення бачили й увічнили 
фотографи в різні періоди. Незалежно від того, в якому історично-
політичному контексті розкривалася творчість митців, вона скеро-
вана на пізнання внутрішнього і зовнішнього світу людей. 

ЦИФРА ДНЯ

69 000 
українських військовослужбовців 

несуть сьогодні службу в зоні 
проведення АТО на Донбасі

«НАТО працює 
над стратегією протидії 

гібридній війні для 
створення комплексних 

інструментів 
запобігання, 

протистояння 
і завдання поразки 

гібридній агресії».

ДОСВІД

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Деякі питання оплати 
праці державних 
службовців у 2016 році»

Переселенка 
з Первомайська 
організувала свій 
бізнес і створила робочі 
місця для місцевих

Заступник генсека НАТО про готовність обстоювати 
стабільність європейської системи безпеки 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ВИБІР. Разом із командою реформаторів він налаштований 
перетворити нинішній уряд на уряд народної довіри
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за
позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судові засідання, які відбудуться: 

18.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 21.04.2016 р.)
Самуляк Віталій Валентинович о 9.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., Лутугинський р-н, с. Врубівський, вул. Гагаріна, буд. 27), справа
№ 409/666/16-ц

Моос Євгенія Анатоліївна о 10.30 (останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл. м. Лутугине, вул. Дружби, буд.1, кв.8), справа № 409/671/16-ц

Саліхов Артем Романович о 14.00 (останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл. м. Артемівськ  кв. Мирний, буд. 2, кв. 48), справа № 409/654/16-ц

Ісупов Олександр Володимирович о 9.00 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Білоріченський, вул. Піонерів, буд. 3, кв.
12), справа № 409/672/16-ц

Тілік Костянтин Вікторович об 11.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл. м. Лутугине, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, кв. 68), справа 
№ 409/661/16-ц

Тевяшов Вадим Віталійович о 13.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл. м. Лутугине, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, кв. 68)  справа 
№ 409/656/16ц

19.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 22.04.2016 р.)
Стєхін Євгеній Владиславович о 12.30 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 8-в, кв. 88),
справа № 409/644/16-ц

Шаповалов Анатолій Володимирович об 11.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл Лутугинський р-н, с. Успенка, вул. Пролетарська, буд. 6),
справа № 409/639/16-ц

Богачов Сергій Григорович о 12.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Лутугинський р-н, с. Успенка, вул.Фурманова, буд. 4, кв. 2),
справа № 409/649/16ц

Ковалевська Лариса Володимирівна   о 13.30 (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 7, кв. 89), справа 
№ 409/749/16-ц 

Топалов Вадим Валерійович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: 
Луганська обл. м. Луганськ, вул. Побєдоносная, буд.17, кв.65), справа 
№ 409/647/16-ц

Баталов Олександр Анатолійович  о 10.00 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Білоріченський, вул. Леніна, буд. 35, 
кв. 15), справа № 409/642/16ц

Задорожний Дмитро Леонідович о 10.30 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Врубівський, вул. Шкільна, буд. 10, кв. 10),
справа № 409/651/16-ц

Даренська Діана Валентинівна о 10.30 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., м. Артемівськ, вул. Горчака, буд. 14 а), справа № 409/643/16ц

Суддя О. Г. Третяк

19.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 27.04.2016 р.)
Плякин Євген Васильович о 08.00 (останнє відоме місце проживання: Луган-

ська обл., Лутугинський р-н, смт Леніна, вул. Ізотова, буд. 19), справа 
№ 409/870/16-ц

Кобзін Володимир Сергійович о 08.30 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Оріхівка, вул. Будьоного, буд. 224), справа
№ 409/871/16-ц

Русецька Ксєнія Миколаївна о 13.00 (останнє відоме місце проживання:
місто Луганськ, вулиця Стаханова, будинок 15), справа № 409/871/16-ц

Толкаліна Наталя Анатоліївна о 9.00 (останнє відоме місце проживання:
місто Луганськ, кв. Мирний, буд. 10, кв. 118), справа №409/872/16ц

Мансуров Мансур Мустакимович о 10.00 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинський р-н, селище Біле, вул. Дружби, буд. 13, кв. 6),
справа №409/873/16ц

20.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 28.04.2016 р.)
Зав’ялова Ганна Анатоліївна о 08.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., м. Лутугине, вул. Гагаріна, буд. 15), справа № 409/883/16-ц
Чернявська Алевтина Іванівна о 08.30 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., м. Лутугине, кв. 40 р. Перемоги, буд. 6, кв. 114, 101), справа
№409/888/16-ц 

Іщенко Роман Олексійович об 11.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. 1-а Свердлова, буд. 194), справа №409/875/16ц

21.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 28.04.2016 р.)
Бойко Олена Михайлівна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луган-

ська обл., Артемівський р-н, смт Ювілейне, вул. Котовського, 7, кв. 111), справа
№409/889/16ц

22.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 04.05.2016 р.)
Собко Олександр Іванович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл. м. Лутугине, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 57), справа №409/906/16-ц
Мамонова Катерина Вікторівна о 09.00 (останнє відоме місце проживання:

м. Луганськ, вул. І. Франка, буд. 35), справа №409/907/16-ц
25.04.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 05.05.2016 р.)
Вятчанин Володимир Тихонович о 10.00 (останнє відоме місце проживання:

Луганська обл., Луганська міська рада смт Ювілейне, кв-л Шахтарський, буд.8,
кв. 54), справа №409/931/16ц

Ізотов Юрій Олександрович о 10.30  (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, вул. Щорса, буд. 40 А), справа №409/932/16ц

Копилов Олексій Леонідович о 9.30  (останнє відоме місце проживання: 
м. Луганськ, вул. 3-я Строітельна, буд 22), справа №409/928/16ц

Долженко Василина Дмитрівна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: 
м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 101, кв. 12), справа №409/925/16ц

Суддя В. Г. Скворцова

04.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться 06.05.2016 р.)
Сметанін Геннадій Петрович о 13.30 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., Луганська міська рада, м. Олександрівськ, вул. Комсомольська,
буд.1а, кв. 30) справа №409/732/16ц

Сніцар Ігор Сергійович о 13.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луту-
гине, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 44), справа №409/710/16ц

Бабкіна Наталія Михайлівна о 14.00 (останнє відоме місце проживання: 
м. Луганськ, пров. Кар’єрний, буд. 30), справа №409/748/16ц

Єнін Олександр Андрійович о 14.30 (останнє відоме місце проживання: 
Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Врубівський, вул. Петровського, буд. 2, 
кв. 1), справа №409/750/16ц

Клепицький Вадим Дмитрович о 15.00 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Лутугинский р-н, с. Весела Тарасівка, вул. Перемоги, буд. 21),
справа №409/755/16ц

Суддя В. С. Полєно

10.05.2016 р.
Бутенко Олена Володимирівна о 9.20 (останнє відоме місце проживання: Лу-

ганська обл., Лутугинський р-н, с. Круглик, вул. Пролетарська, буд. 5), справа
№409/730/16ц

Журавльов Євген Сергійович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Артема, буд. 8), справа
№409/751/16ц

Старікова Ольга Володимирівна о 9.40 (останнє відоме місце проживання:
м. Луганськ, кв. Южний, буд. 2а, кв. 138), справа №409/741/16ц

Суддя В. С. Полєно

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються на-
лежним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

29 березня 2016 p. о 19 год. 30 хв. за адресою: 02140, м. Київ, 
пр-т Бажана, б. 32-А, СШ № 316 (актова зала) відбулися загальні
збори співвласників б/поверхового буд. № 7-А, розташованого за
адр.: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська.

За рішенням загальних зборів було обрано новий склад правління
ОСББ «Вишневий Дім», у зв’язку з чим припинені повноваження Го-
лови правління Масло Людмили Петрівни. Претензії приймаються у
строк 10 днів за адр.: 02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 
№ 7-А, кв. 170.

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Азарової Юлії Василівни до Азарова
Андрія Володимировича про розірвання шлюбу повідомляє, що судове за-
сідання призначено на 19.04.2016 р. на 09.00 годину в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Но-
восілка, вул. Фонтанна, 21, суддя Якішина О. М. Суд викликає як відпові-
дача Азарова Андрія Володимировича. Явка до суду є обов’язковою.

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

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Яценка Віктора Вікторовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач по справі Яценко Віктор Вікторович, який зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Маяковського, 20 викликається
о 08.30 год. 18 квітня 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал 
№ 5 для участі у судовому засіданні.

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

Суддя М. В. Лаптєв

Славутицький міський суд Київської області викликає у судове за-
сідання Ващенка Володимира Васильовича, 25.04.1974 року народ-
ження, як відповідача у цивільній справі № 377/1007/15-ц за позовом
«Альфа Банк» до Ващенка Володимира Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 19 квітня 2016 року о 10 годині 30 хвилин в залі суду № 1 за
адресою: Київська область, м. Славутич, Невський кв-л, буд. 3-А,
суддя Орел А. С. Одночасно повідомляємо, що копію позовної заяви
з додатками ви зможете отримати в приміщенні суду.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Грабка Олександра Юрійовича, Грабко Галину Іванівну як
відповідачів в судове засідання по цивільній справі №427/5044/15-ц
за позовом ПАТ «БМ Банк» до Грабка О. Ю., Грабко Г. І. про стягнення
боргу, що відбудеться 05 травня 2016 року о 14-30 год. У разі неявки
на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. А. Пчолкін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Радіонової Н. А.,
Тихонової Ж. М., Бутко Т. М., Здеб О. І., Шейн М. В., Бородіна С. С.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/204/16-ц Радіонова Наталія Анатоліївна,
04.03.1979 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Костянти-
нівка, Донецької області, вул. Бр. Котельникових, буд. 45, виклика-
ється до суду на 19 квітня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/187/16-ц Тихонова Жанна Миколаївна,
14.01.1964 р.н., останнє місце проживання якої: м. Костянтинівка, До-
нецької області, пр. Ломоносова, буд. 154, кв. 21, викликається до
суду на 19 квітня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/270/16-ц Бутко Тетяна Миколаївна,
25.08.1968 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Костянти-
нівка, Донецької області, вул. Будівельна, буд. 18, викликається до
суду на 19 квітня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/101/16-ц Здеб Олексій Іванович,
07.06.1983 р.н., останнє відоме місце проживання якого: с. Полтавка,
Костянтинівського району, Донецької області, вул. Садова, буд. 4, ви-
кликається до суду на 19 квітня 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15,
для участі у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/206/16-ц Шейн Максим Вікторович,
11.06.1972 р.н., останнє відоме місце проживання якого: 1) м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, вул. Громова, буд. 48, кв. 49; 2) м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, вул. Леваневського, буд. 45, кв. 25,
викликається до суду на 19 квітня 2016 року о 08.40 годині, каб. №
15, для участі у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/587/16-ц Бородін Сергій Сергійович,
23.09.1979 р.н., останнє відоме місце проживання якого: с. Олексан-
дро-Калинове, Костянтинівського району, Донецької області, вул. Не-
вська, буд. 19, викликається до суду на 19 квітня 2016 року о 08.50
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Батуліну Те-
тяну Віталіївну як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ№ 420/324/16-ц (провадження №2/420/319/16) року за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Батуліної Тетяни Віталіївни про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 20 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин (резер-
вна дата судового засідання — 22 квітня 2016 року о 15 годині 00 хвилин)
в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. Суддя В. В. Заботін

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Максюта Ана-
толія Миколайовича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ№ 420/322/16-ц (провадження №2/420/317/16) року за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Максюта Анатолія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 21 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин (резервна
дата судового засідання — 25 квітня 2016 року о 15 годині 00 хвилин) в при-
міщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Старобільський районний суд Луганської області викликає Коробкіна
Володимира Олександровича, який мешкає: Луганська область, м. Антра-
цит, вул. Кірова, 27/12, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі №431/1180/16-ц провадження №2/431/387/16 за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Коробкіна В.О. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 21.04.2016 р. о 08-00 год. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38 «а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ч.4 ст.169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Моргунова Вя-
чеслава Григоровича, ІПН: 2768806530, як відповідача  в судове засідання по
цивільній справі № 426/945/16-ц за позовом  ПАТ  КБ «Приват Банк» до Моргу-
нова Вячеслава Григоровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 18
квітня 2016 року о 09-00 год;

Смірнова Валерія Валерійовича, ІПН: 2656700534 як відповідача  в судове
засідання по цивільній справі № 426/7167/15-ц за позовом  ПАТ  КБ «Приват
Банк» до Смірнова Валерія Валерійовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 18 квітня 2016 року об 11-00 год.

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

Суддя А. С. Река

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає
як відповідача Іордан Наталю Анатоліївну в судове засідання, яке відбу-
деться 19.04.2016 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Білгород-Дніс-
тровського міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський,
вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань № 5) по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Альфа-банк» до Іордан Наталі Анатоліївни про стягнення суми.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути розглянута
за вашу відсутність.

Суддя Н. В. Чебан

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області викликає в су-
дове засідання, як відповідача Чередник Ларису Іванівну (останнє відоме
місце реєстрації: вул. Нова, буд. 6, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської
області) у справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Альфа-Банк» до Чередник Лариси Іванівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться о 10 год.00 хв. 19 квітня 2016 року в приміщенні Новго-
род-Сіверського районного суду за адресою: вул. Базилевича 10а, м. Нов-
город-Сіверський, Чернігівської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про день, час та місце розгляду справи і у випадку неявки до
суду справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя М. І. Наполов

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська,
15) викликає в судове засідання як представника Збіглея Ігоря Воло-
димировича на 11:00 12.05.2016 року для участі у розгляді адмініс-
тративної справи за апеляційною скаргою громадянина Литви
Урбонавічюса Даріуса на постанову Бориспільського міськрайонного
суду Київської області від 05.02.2016 у справі про порушення митних
правил відносно громадянина Литви Урбонавічюса Даріуса за озна-
ками правопорушення, передбаченого статтею 471 Митного кодексу
України.

Суддя О. М. Данілов

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає
в судове засідання Краснокутську Віру Олексіївну, останнє відоме
місце реєстрації якої: вул. Короленка, 52/20, м. Кіровоград, як від-
повідачку у цивільній справі за позовом першого заступника проку-
рора Івано-Франківської області в інтересах Державного агентства
лісових ресурсів України, ДП «Ворохтянське лісове господарство»
до Поляницької сільської ради, Краснокутської Віри Олексіївни про
визнання недійсним державного акту на право власності на зе-
мельну ділянку та повернення земельної ділянки, яке відбудеться
22 квітня 2016 року о 10 год. в приміщенні Яремчанського міського
суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської
області.

Суддя Д. М. Гандзюк

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк», про стягнення заборгованості, у судові засі-
дання, які відбудуться: 

18.04.2016 р. 
Шварц Едуард Олексійович о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська об-

ласть, місто Антрацит, вул. Калініна, буд. 8, кв. 48) справа № 431/482/16-ц
Абдулін Ігор Абдельхакович о 9.15 (останнє відоме місце проживання: Луганська об-

ласть, місто Антрацит, вулиця Молодогвардійська, буд. 8, кв. 19), справа № 431/478/16-ц
Суддя О. М. Березка

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Вуглегірської ТЕС
ПАТ «Центренерго» до Бєлікова Валерія Володимиро-
вича, Бєлікової Валентини Євгеніївни, Бєлікова Івана Ва-
лерійовича про стягнення заборгованості за комунальні
послуги.

Відповідачі по справі: Бєліков Валерій Володимиро-
вич, Бєлікова Валентина Євгеніївна, Бєліков Іван Вале-
рійович, проживають за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, м. Світлодарськ, 43/29 Бахмут-
ського району, викликаються на 18 квітня 2016 року о
09 годині 00 хвилин до суду, для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом
Єршової Христини Олександрівни до Єршова Кирила
Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач Єршов Кирило Володимирович,
23.03.1990 р.н., який мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, пров. Тернопільський, 18/3, викли-
кається для участі у розгляді справи, який відбудеться
18 квітня 2016 року о 08.30 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 11.

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

Суддя Папаценко П. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Вуг-
легірської ТЕС ПАТ «Центренерго» до Ольхової Зої
Єгорівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Ольхова Зоя Єгорівна, заре-
єстрована за адресою: Донецька область, м. Світло-
дарськ, 45/103 Бахмутського району, викликається
на 18 квітня 2016 року о 09 годині 20 хвилин до суду,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута в його відсут-
ність.

Суддя Т. В. Давидовська
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оголошення
Запрошення до участі в попередньому 

кваліфікаційному відборі учасників торгів 
Україна

Проект: «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»
«Будівництво ПС 330 кВ «Західна»

Дане Запрошення до участі в попередньому кваліфікаційному відборі учасників торгів випущено відпо-
відно до Загального оголошення про закупівлі за даним проектом, розміщеним на сайті ЄБРР в розділі
Закупівлі (http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html) 12 лютого 2016 року.

Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» («Замовник») має намір ви-
користати частину коштів кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку («ЄБРР») для фінансу-
вання проектування, постачання, будівництва та введення в експлуатацію нової ПС 330 кВ «Західна».
Обсяг робіт включає проектування і наступні поставку та монтаж двох автотрансформаторів 330/100/35
кВ, КРУЕ 330 і 110 кВ, будівництво близько 5 км заходів ПЛ 330 кВ, власних потреб та всієї супутньої ін-
фраструктури нової підстанції в Київській області. Роботи повинні бути завершені протягом 2 років.

Брати участь в попередньому кваліфікаційному відборі і торгах за договорами, які фінансуються з коштів
кредиту ЄБРР, мають право компанії і об’єднання фірм з будь-якої країни.

Документацію для попереднього кваліфікаційного відбору можна отримати за вказаною нижче адресою
за умови:

• Подання письмового запиту з чітким зазначенням «Запит на отримання документів для попередньої
кваліфікації за контрактом «Будівництво ПС 330 кВ «Західна»;

• Перерахування невідшкодованого платежу в сумі 100 (сто) Євро або еквіваленту в конвертованій ва-
люті (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, в тому числі банків кореспондентів,
які повинен сплатити учасник торгів при здійсненні платежу; учасник самостійно розраховує розмір всіх
банківських комісій, що підлягають сплаті при проведенні платежу; у разі отримання Замовником суми
менше 100 Євро вона буде повернута платнику).

Платіж повинен бути виконаний на розрахунковий рахунок Замовника:
Для нерезидентів України (Євро):
Бенефіціар: AT «Ощадбанк»
м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г
Р/рахунок 26006301886
MФО 300465
SWIFT: COSBUAUKXXX
Банк-кореспондент:
Дойче Банк АГ (Німеччина), Франкфурт-на-Майні, Німеччина 
Номер рахунку банку-кореспондента
947057610
SWIFT: DEUTDTFF
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «HЕK «Укренерго»
Aдpecа: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 
P/рахунок 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
ЄДРПОУ 00100227
(в українській гривні за обмінним курсом НБУ на день сплати)
Призначення платежу: «Оплата документації попереднього кваліфікаційного відбору учасників  за Па-

кетом 5 «Будівництво ПС 330 кВ «Західна» Проекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська».
Після отримання документів, що засвідчують оплату, комплект документації для попереднього квалі-

фікаційного відбору буде негайно висланий адресату кур’єрською поштою. При цьому, відправник доку-
ментів не несе відповідальності за його втрату або доставку із запізненням.

При особистому отриманні документів для попередньої кваліфікації в офісі Замовника повноважні пред-
ставники зацікавлених Учасників повинні надати письмове підтвердження своїх повноважень (лист на фір-
мовому бланку за підписом керівника) та копію банківської квитанції з відміткою про перерахування
платежу.

Кваліфікаційні пропозиції попереднього кваліфікаційного відбору повинні бути належним чином офор-
млені та доставлені за вказаною нижче адресою не пізніше 14 червня 2016 року, 11:00 за київським часом.
Документи, що надійшли пізніше цього терміну, будуть відхилені і повернуті учаснику в нерозкри-
тому вигляді.

Зацікавлені компанії можуть отримати додаткову інформацію за наступною адресою:
ДП «НЕК «Укренерго»
вул. Симона Петлюри, 25, 
01032 Київ, Україна
Віктор Лисих,
Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій 
тел.: +38 044 238 38 39, 238 30 14
факс: +38 044 238 39 81         
E-mail: Office@nec.energy.gov.ua
Олег Павленко,
Заступник начальника Департаменту зовнішніх інвестицій 
тел.: +38 044 238 38 39, 238 30 14
факс: +38 044 238 39 81         
E-mail: Office@nec.energy.gov.ua

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кирпичової
Євгенії Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитним догово-
ром. На судове засідання по даній
справі, яке призначено на 06 травня
2016 року, на 08.30 годину (каб. 
№ 26), викликається відповідачка Ки-
рипичова Євгенія Вікторівна,
02.10.1977 року народження, урод-
женка м. Макіївки Донецької області,
останнє місце мешкання: Донецька
область, м. Макіївка, м-н Жовтневий,
б. 17, кв. 41. Відповідачці пропону-
ється надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову
та посилання на докази, якими вона
обґрунтовує. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Лутай А. М.

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

Відповідач Деміденко Валентина
Іллівна, 30.05.1958 року народження,
останнє місце реєстрації: 86793, До-
нецька обл., м. Іловайськ, пров.
Транспортний, буд. 37;

викликається на 28 квітня 2016
року на 09.30 годину до Добропіль-
ського 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 до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового
засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її від-
сутність на підставі наявних у ній
даних чи доказів і ухвалено заочні рі-
шення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Лігачова Алла Анатоліївна, останнє
місце реєстрації: вул. Стасова, 98, 
м. Дніпродзержинськ.

Викликається в відкрите судове за-
сідання як відповідач (свідок, третя
особа і т.д.) на 10.00 годину 25 квітня
2016 року по справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Лігачової Алли
Анатоліївни, ПАТ КБ «Приватбанк»
«Про звільнення майна з-під арешту».

Відкрите судове засідання по ци-
вільній справі відбудеться під голову-
ванням судді Багбая Є. Д. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніп-
родзержинська за адресою: м. Дніп-
родзержинськ, вулиця Петровського,
166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України
після опублікування оголошення в
пресі відповідач (свідок, третя особа
і т.д.) Лігачова Алла Анатоліївна вва-
жається повідомленою про час і
місце розгляду справи.

У разі її неявки справу буде розгля-
нуто за її відсутністю.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає: Євтушенка Володимира Олександровича, ІПН: 3031219296 як
відповідача  в судове засідання по цивільній справі № 426/6936/15-ц
за позовом  ПАТ  КБ «Приват Банк» до Євтушенка Володимира Олек-
сандровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 19 квітня
2016 року о 12-00 год; Рафикову Людмилу Іванівну, ІПН:1769113665
як відповідача  в судове засідання по цивільній справі № 426/6941/15-ц
за позовом  ПАТ  КБ «Приват Банк» до Рафикової Людмили Іванівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 19 квітня 2016 року о
09-45 год; Бєлікова Ігоря Петровича, ІПН: 1982701896 як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/947/16-ц за позовом
ПАТ  КБ «Приват Банк» до Бєлікова Ігоря Петровича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 19 квітня 2016 року о 13-30 год; Чер-
номорову Ніну Миколаївну, ІПН: 2714801382 як відповідача  в судове
засідання по цивільній справі № 426/7126/15-ц за позовом  ПАТ  КБ
«Приват Банк» до Черноморової Ніни Миколаївни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 19 квітня 2016 року о 12-45 год; Таш-
ликову Тетяну Миколаївну, ІПН: 2168717060 як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/920/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Ташликової Тетяни Миколаївни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 19 квітня 2016 року о 14-15 год; Чайкіна
Дмитра Сергійовича, ІПН:2912716014 як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/917/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Чайкіна Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 19 квітня 2016 року об 11-15 год; Семененко Наталію
Георгіївну, ІПН:2034416566 як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/947/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Семененко Наталії Георгіївни про стягнення заборгованості, що від-
будеться 19 квітня 2016 року о 10-30 год.

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

Суддя А. С. Река

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39 А) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Всеук-
раїнський Банк Розвитку» до Крамської Світлани
Григорівни про стягнення боргу за кредитним дого-
вором. Відповідач у справі Крамська Світлана Гри-
горівна, 1969 року народження, офіційно
зареєстрована за адресою: м. Харцизьк Донецької
області, вул. Нахимова, 72/92, викликається на 06
травня 2016 року о 10-00 год. до суду, каб. №1, для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Тітова Т. А.

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання Пред-
ставника відповідача Артемівську районну
раду м. Луганська (91000, м. Луганськ, кв.
Степовий, б.11) по цивільній справі
№409/861/16-ц за позовом Дзюбіни Вален-
тини Павлівни про визнання права власності
на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 27.04.2016
року (резервна дата 29.04.2016 р.) о 9-00 го-
дині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області знаходиться цивільна справа № 185/2294/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Олійника Ігоря Павловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Олійник Ігор Павлович викликається в судове засідання
на 05 травня 2016 року на 10:30 годину у приміщення Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м.Павлоград, вул. Дніпровська, буд.135.

Справу слухає суддя Палюх Т. Д.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається по-

відомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки Олійника Ігоря Павловича справу буде розглянуто за

його відсутності.

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області знаходиться цивільна справа № 185/1162/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравцової Каріни Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Кравцова Каріна Анатоліївна викликається в судове за-
сідання на 05 травня 2016 року на 09:00 годину у приміщення Павло -
градського міськрайонного суду Дніпропетровської області:
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135.

Справу слухає суддя Палюх Т. Д.
Після опублікування оголошення в пресі відповідачка вважається

повідомленою про час і місце розгляду справи.
У разі неявки Кравцової Каріни Анатоліївни справу буде розглянуто

за її відсутності.

Кушнір В’ячеслав Миколайович, 24.08.1956 року народження, останнє місце
проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзер-
жинськ, пр. 50 років СРСР, будинок 22, квартира 21; викликається у відкрите су-
дове засідання як відповідач на 09.30 годину 29 квітня 2016 року у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Кушнір В’ячеслава Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет-
ровського, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
відповідач Кушнір В’ячеслав Миколайович вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Є. Д. Багбая

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Петрунишин Оксани Єв-
генівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає в судове
засідання відповідача Петрунишин Оксану Євгенівну, останнє відоме місце про-
живання якої: м. Збараж, вул. Д.Галицького, 62/2 Тернопільської області.

Судове засідання призначене на 22 квітня 2016 року о 10 год. 30 хвилин і від-
будеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської області за ад-
ресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області, суддя
Щербата Г. Р.

Відповідачу Петрунишин Оксані Євгенівні пропонується надати всі наявні у неї
докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Пет-
рунишин Оксани Євгенівни.

Про причини неявки Петрунишин Оксана Євгенівна повинна повідомити суд.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою:
вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 21 квітня 2016 року об 11-00 годині
буде проведено судове засідання у цивільній справі №310/11153/15-ц
за позовом Армєєва В’ячеслава Ігоровича до територіальної громади
м. Тореза в особі Торезької міської ради Донецької області Торезької
державної нотаріальної контори про визнання права власності в по-
рядку спадкування за законом.

Суд викликає територіальну громаду м. Тореза в особі Topeзької мі-
ської ради Донецької області як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача
в судове засідання, судове засідання буде проведене за наявними ма-
теріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у су-
дові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості:

13 травня 2016 року
15.30 - Лакатош Іван Володимирович
15.00 - Ручкіна Олена Миколаївна
14.30 - Бондар Олег Миколайович
14.00 - Шилін Роман Вікторович

Суддя Соболєв Є. О.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення про при-

чини неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються на-

лежним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача
Кліщенко Надію Антонівну, 13.02.1958 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Щорс, вул. П. Осипенко, 24 Чернігівської області) по
цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція
з повернення боргів» до Кліщенко Надії Антонівни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 27 квітня 2016 року о 10-00 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Щорс, 30 років Перемоги, 37-Б Чернігівської об-
ласті.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто у його відсут-
ності, за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя М. М. Валевач

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес Банк» до Долгої Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Долгая Ольга Анатоліївна, останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: 86420, Донецька область, Єнакіївський р-н, с. Саве-
льївка, вул. Нова, буд. 12, викликається на 06 травня 2016 р. на 09 год. 30
хв. до суду (каб. №203), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та докази. У
випадку неможливості прибуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за її від-
сутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області (11500, Жито-
мирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 38) відповідно до ст. 74
ч.9 ЦПК України викликає по цивільній справі в судове засідання — на 14.00
годину 29.04.2016 року, як відповідача Івашкина Андрія Валентиновича,
26.07.1977 року народження, який мешкає за адресою: 50023, м. Кривий
Ріг, вул. Біляєва, б.16, кв.1, Дніпропетровської області, для розгляду ци-
вільної справи №279/1446/16-ц за позовом Івашкиної Ірини Сергіївни до
Івашкина Андрія Валентиновича про розірвання шлюбу.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

Суддя С. М. Лешко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі
№409/551/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Войстрік Костянтина Анатолійовича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 06.05.2016 року об 11:00 год. (резервна дата 13.05.2016
року о 13:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Войстрік Костянтин Анатолійович, останнє місце реєстрації: Луганська область,
Лутугинський район, смт Георгіївка, вул. Леніна, буд. 88.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Полєно B. C.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області повідомляє Бобика Андрія Андрійовича, 20.04.1972 року народження,
жителя вул. Ледяна, м. Макіївка Донецької області, Бобик Наталію Андріївну, 23.04.1972 року народження, жительку м. Калуш
Івано-Франківської області, Борисевич Галину Андріївну, 20.09.1973 року народження, жительку с. Рогиня Городенківського
району Івано-Франківської області, Янчак Марію Андріївну, 28.09.1978 року народження, жительку м. Коломия, вул. Стефаника,
16, кв. 49, що вони як співвідповідачі викликаються в судове засідання 25.04.2016 року на 13 год. 00 хв., по справі №342/232/16-ц
за позовом Кохан Ольги Андріївни до Острівецької сільської ради про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

З опублікуванням оголошення про виклик Бобика А. А., Бобик Н. А., Борисевич Г. А., Янчак М. А., вони вважатимуться належним
чином повідомленими про час і місце проведення розгляду справи. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто
за їхньої відсутності. Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7, Івано-Франківська область.

Суддя Корюкіна М. П. 
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Новоайдарський районний суд викликає Вишня-
кова Артема Михайловича, 23 листопада 1987 року
народження, як відповідача в судове засідання з ци-
вільної справи № 419/741/16-ц за позовом Вишня-
кової Вікторії Вікторівни до Вишнякова Артема
Михайловича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 19 квітня 2016 року о 09.30 годині в 
приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Новоайдарський районний суд викликає Вишня-
кова Артема Михайловича, 23 листопада 1987 року
народження, як відповідача в судове засідання з ци-
вільної справи № 419/742/16-ц за позовом Вишня-
кової Вікторії Вікторівни до Вишнякова Артема
Михайловича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 19 квітня 2016 року о 10.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 25.02.2016 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/341/16-ц за заявою Яковенка
Віталія Миколайовича про відновлення втраченого
судового провадження по цивільній справі 
№ 434/618/14-ц за позовом Яковенка Віталія Мико-
лайовича до Яковенко Тетяни Василівни про розір-
вання шлюбу та винесено рішення, яким вимоги
задоволено.

Суддя О. Ю. Максименко

Лисичанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Захарченка Олександра Сергійовича,
14.05.1987 року народження (зареєстрований: м. Луганськ)
по справі № 415/1305/16-ц за позовом Захарченко Марини
Анатоліївни про стягнення аліментів на утримання дитини,
у судове засідання, що відбудеться 19 квітня 2016 року об
11.50 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ,
Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справу буде
розглянуто на підставі наданих суду документів відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Се-
меренко Ірину Валеріївну, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/6866/16-ц за
позовною заявою Олейнікової Зінаїди Михайлівни
до Семеренко Ірини Валеріївни про розірвання до-
вічного утримання, що відбудеться 19 квітня 2016
року о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Старобільський районний суд Луганської області повідомляє,
що 05 січня 2016 р. розглянута цивільна справа за позовом Ан-
тонової Наталії Анатоліївни до фізичної особи-підприємця Смо-
родіни Олени Сергіївни, третя особа: Луганський міський центр
зайнятості про визнання трудового договору припиненим та зо-
бов’язання зняття договору з реєстрації, справа 431/4639/15-ц,
провадження 2/431/19/16р.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 294 ЦПК України: рі-
шення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеля-
ційного суду Луганської області через Старобільський районний
суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з
дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не
були присутні у судовому засіданні під час проголошення судо-
вого рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти
днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя В. О. Озеров

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/202/16 Єгоріна Павла Павловича, який мешкає за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Курчатова,
буд. 8, кв. 8, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Єгоріної Світлани Іванівни до Єгоріна Павла Павло-
вича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 19 квітня 2016 року о 08
годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судова
зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Личаківський районний суд м. Львова викликає Троя-
нова Максима Леонідовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: Луганська область, м. Ровеньки, кв.
Шахтарський, 6/43, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Троянова Максима Леонідовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави та стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 27.04.2016 р. о 10.15 год. в
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №13.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.169
ЦПК України.

Суддя Р. Р. Грицко 

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Іванька
Олексія Анатолійовича по справі № 433/380/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Іванька Олексія Анатолійовича про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 22 квітня 2016 року об 11
год. 00 хв. за адресою: 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.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Само-
йленко Аллу Вікторівну по справі № 433/381/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Самойленко Алли Вікторівни про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 22 квітня 2016 року о 10
год. 30 хв. за адресою: 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.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає у судове засідання як відповідача 
Іванченка Олександра Анатолійовича по справі 
№ 522/25235/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Іванченка Олександра Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.05.2016 року об
11.50 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Швед-
ченка Сергія Олексійовича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Луганськ, вул. Зя Строітельна, 118, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Шведченка Сергія Олексійовича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави та стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 27.04.2016 р. о 10.30 год. в приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань №13.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без їх участі на підставі ст.169
ЦПК України.

Суддя Р. Р. Грицко 

Яремчанський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає в судове засідання Парасків Миколу
Прокоповича, 04.03.1968 року народження, останнє
відоме місце реєстрації: м. Яремче, вул. Свободи, 24,
Івано-Франківської області, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Па-
расків Миколи Прокоповича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 11 травня 2016 року о 15 год. в приміщенні
Яремчанського міського суду за адресою: м. Яремче,
вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської області.

Голова суду Ю. І. Марчак

Харківський районний суд Харківської області викли-
кає Бабакова Руслана Валерійовича, Алтухова Віталія
Миколайовича, як відповідачів, у судове засідання, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТ БАНК» до Бабакова Руслана
Валерійовича, Алтухова Віталія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 29.04.2016 р. о
09.00 год. в приміщенні Харківського районного суду
Харківської області каб. № 16 (смт Покотилівка, вул.
Сковороди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідачів справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Я. А. Шинкарчук

Старовижівський районний суд Волинської області
(Волинська область, смт Стара Вижівка, вул. Польова,
2) викликає в судове засідання Самчука Андрія Сергійо-
вича, 26.03.1986 р.н., зареєстрованого та проживаючого
у м. Київ, вул. Олександрівська, 12/14, кімнати 14, 15,
16, як відповідача по справі за позовом Самчук Тетяни
Петрівни до Самчука Андрія Сергійовича про позбав-
лення батьківських прав, розгляд якої відбудеться
22.04.2016 р. о 10 год. 00 хв.

У разі неможливості прибути в судове засідання на
вказану дату – резервна дата розгляду справи о 10 год.
00 хв. 26.04.2016 р.

Суддя Л. О. Кошелюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «УкрСиббанк» до Чубенко Олени Петрівни, Чубенка Євгена Вік-
торовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Чубенко Олена Петрівна, що мешкає за
адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. П. Осипенка, 56, Чу-
бенко Євген Вікторович, що мешкає за адресою: м. Бахмут, До-
нецької області, вул. Чайковського, 75, кв. 10, викликаються на
08.00 годину 26 квітня 2016 року до суду, каб. № 306 для участі
у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідачів
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за
їх відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області перебуває цивільна
справа № 185/9770/15-ц за позовом ПАТ «Банк Кам-
біо» до Зільбельборта Вячеслава Йосиповича, Ма-
сальської Надії Василівни про звернення стягнення
на заставне майно та стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: м. До-
нецьк.

Судове засідання було призначене на 15 січня
2016 року о 14.00 год. та було винесено заочне су-
дове рішення.

Суддя В. А. Гаврилов

В провадженні Красногвардійського районного суду
м, Дніпропетровська знаходиться цивільна справа 
№ 204/4656/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Златобанк» до Якіменко Олени Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Якіменко О.А. викликається у судове засі-
дання на 02 червня 2016 року о 09.00 год. у приміщення
Красногвардійського районного суду: м. Дніпропет-
ровськ, проспект Пушкіна, 77-б, кабінет № 3.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки Якіменко О. А. праву буде розгля-
нуто за її відсутність.

Суддя Т. О. Дубіжанська

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Вол-
кова Олександра Вікторовича до Цумана Сергія Во-
лодимировича, третя особа: публічне акціонерне
товариство «Українська страхова компанія «Гарант-
Авто» про відшкодування шкоди.

Суд викликає на 25.04.2016 р. об 11.00 год. Цу-
мана Сергія Володимировича як відповідача. Явка
обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 22.04.2016 р. 
о 14.00 год., за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді
Савіна О. І. як відповідача Фортуна Ганну Аркадіївну
у цивільній справі № 486/2180/15-ц за позовною за-
явою Онишко Ніни Борисівни до Фортуна Ганни Ар-
кадіївни про стягнення суми боргу.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без її участі, за наявними доказами у справі.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Бадр Луай Хомс за позовом Рощиної
Христини Олександрівни до Бадр Луай Хомс про ро-
зірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться
28.04.2016 р. о 12 год. 40 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 19. У разі неявки Бадр Луай Хомс
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/553/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі ТВБВ № 10004/0551 філії - Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Плескач Андрія
Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 149094,52 гривень.

Відповідач Плескач Андрій Олексійович викликається
до каб. № 27 суду на 21 квітня 2016 року на 08 годину 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Шавиріна Л. П.

Інститут історії України НАН України 
оголошує намір передати в оренду нерухоме майно
— частину приміщень вестибюля на 1-му поверсі
площею 2,7 кв. м, мета використання — розміщення
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійсню-
ють продаж товарів підакцизної групи. Стартова ціна
308,15 грн. без ПДВ. Строк оренди до 30.12.2018 р.
Заяви на участь приймаються протягом 10 робочих
днів з моменту публікації за адресою: 01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 4. За додатковою інформацією
звертатися на тел/факс 279-63-62, тел. 278-78-16.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
28.04.2016 року о 12 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна
справа № 752/3431/16-ц за позовом ПАТ «Державний екс-
портно-імпортний банк Украйни» до Клименка Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Клименко Олександр Миколайович, останнє відоме
місце проживання: м. Севастополь, вул. Робоча, 27, кв. 26
— викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів. Адреса суду: м.
Київ. вул. Кошиця, 5, каб. № 202.

Суддя Бартащук Л. П.

Київський районний суд м. Одеси викликає Жу-
равського Сергія Івановича, як відповідача у цивіль-
ній справі № 520/9604/14-ц за позовом ПАТ
«Імексбанк» до Лаптєвої Олени Володимирівни та
Журавського Сергія Івановича про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 28 квітня 2016 р. о
10 годині 00 хвилин, під головуванням судді П. А.
Прохорова в приміщенні Київського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-
б, каб. 244. Явка відповідача обов’язкова. У випадку
його неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 06.04.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/404/16-ц за позовом Чемерин

Олександра Івановича до Чемериної Катерини Ми-

колаївни про розірвання шлюбу та винесено рі-

шення, яким вимоги задоволено.

Суддя О. Ю. Максименко

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Горобець Наталію Володимирівну, в судове
засідання як відповідача у цивільні справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Горобець Наталії
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв.
07.06.2016 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області. У
випадку неявки відповідача Горобець Наталії Воло-
димирівни справу буде розглянуто у її відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 29) викликає на
06.06.2016 на 14 год. 30 хв. Кучеренка Володимира
Михайловича, як відповідача у цивільній справі
№760/1298/16-ц (№2-2391/16) за позовом Чеглато-
нєв В’ячеслав Іванович до Кучеренка Володимира
Михайловича про стягнення боргу за договором без-
процентної позики. У разі неявки справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Гречишкіну Аллу Станісла-
вівну у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Гречишкіна Олега Олександровича до
Гречишкіної Алли Станіславівни про поділ спільно
набутого майна подружжя, яке відбудеться
20.04.2016 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Кушнірук Віталій Вікторович, 04.10.1989 року народ-
ження, уродженець м. Скадовськ Херсонської області,
останнє відоме місце проживання: Херсонська область,
м. Скадовськ, вул. Пушкіна, буд. №26, викликається в
якості відповідача по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Універсальна» про відшкодування матеріальної шкоди.
Судовий розгляд відбудеться 26.04.2016 року о 09 год.
в приміщенні Скадовського районного суду, розташова-
ного в м. Скадовську Херсонської області, вул. Мангу-
бінська, 39 (колишня назва вул. Пролетарська). У разі
неявки, справа розглядатиметься за наявними дока-
зами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідачів по справі №408/5651/15-ц за
позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення боргу —
Щербицького Павла Андрійовича та Щербицьку Те-
тяну Леонідівну (м. Ровеньки Луганської області).

Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки  справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Біляка Дениса Володимировича як
відповідача в судове засідання на 09 годину 30 хви-
лин 20 квітня 2016 року в цивільній справі за позо-
вом Захарчука М. В. в інтересах Виноградової А. І.
до Бузінського О. М., ТОВ «АВТО ГЕО», Колосова Ю. В.
та Біляка Д. В., із участю третьої особи — Шпорта
М. М., про визнання правочину недійсним та ви-
знання права власності. У разі неявки сторони ви-
кликаються у наступне судове засідання в даній
справі на 09 годину 30 хвилин 24 травня 2016 року.

Суддя В. М. Вернік
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7    +14 +19
Житомирська +1   +6    +14 +19
Чернігівська +3   +8    +11 +16
Сумська +4   +9      +9 +14
Закарпатська +5 +10    +19 +24
Рівненська +1   +6    +15 +20
Львівська +2   +7    +15 +20
Івано-Франківська +1   +6    +17 +22
Волинська +2   +7    +15 +20
Хмельницька +1   +6    +15 +20
Чернівецька +1   +6    +18 +23
Тернопільська +1   +6    +15 +20
Вінницька +2   +7    +15 +20

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +14  +19
Кіровоградська +4     +9   +14  +19
Полтавська +4     +9   +11  +16
Дніпропетровська +6   +11   +13  +18
Одеська +6   +11   +17  +22
Миколаївська +5   +10   +16  +21
Херсонська +5   +10   +15  +20
Запорізька +6   +11   +13  +18
Харківська +6   +11   +11  +16
Донецька +6   +11   +11  +16
Луганська +6   +11   +11  +16
Крим +6   +11   +15  +20
Київ +4     +6   +16  +18

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Арт-терапією
лікуватимуть душі

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У Вінницькому міському центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гар-
монія»  впроваджується безкоштовна навчально-тренінгова про-
грама з оволодіння навичками психоемоційного відреагування по-
стстресових реакцій у демобілізованих учасників АТО за допомо-
гою арт-терапії. Під час тренінгів вони малюватимуть, ліпитимуть
маски та розмальовуватимуть їх. «Це допоможе діагностувати
проблеми», — упевнений координатор проекту Олег Заболотнов.
Діагностика психологічних травм стане першою сходинкою до ко-
рекції психологічного стану демобілізованих воїнів. «Йдеться не
про створення шедеврів, однак таким чином людина зможе на па-
пері вихлюпнути наболіле. Це вправи з сублімації», — зазначила
психолог Людмила Євсєєва. 

В обласній службі зайнятості  на обліку перебуває 1400 безробітних
демобілізованих учасників АТО, з початку року працевлаштувалося
112 осіб. «Анонімне анкетування показало, що не всі демобілізовані
готові повертатися до мирного життя», — зауважила спеціаліст об-
ласного центру зайнятості Лариса Шевчук. Проект реалізовувати-
меться за сприяння Британської ради та громадських організацій.

У Сумах знову звучить
класична музика 

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Нині слобожанське місто над Пслом приймає тра-
диційний міжнародний фестиваль органної і джазової музики Orga-
num, який щороку збирає яскраве гроно відомих вітчизняних і зару-
біжних виконавців.

Майже місячний музичний марафон відкрив дует з Бельгії у складі
Тона Фрета (флейта) та Вероніки Ільченко (фортепіано). У їхньому
віртуозному виконанні пролунали близько 20-ти класичних творів
Дебюссі, Шумана, Енеску та інших видатних композиторів світу.

Родзинкою фестивалю стала участь у його відкритті посла Бельгії
в Україні  Люка Якобса, який відвідав Сумську область з офіційним
візитом. Він повідомив, що нині Посольство Бельгії реалізує в Україні
масштабний проект «Музика Першої світової війни», присвячений
100-річчю від її початку, а згадані Тон Фрет і Вероніка Ільченко є його
активними учасниками.

ЗВИКАЙМО НЮХАТИ СВОЄ. Учора в столиці завершилася юві-
лейна Х Міжнародна виставка Flower Expo Ukraine 2016. Окрім про-
відних українських компаній та флористів участь у ній взяли понад  30
фірм з Нідерландів, а також Німеччини, Еквадору, Колумбії, Ізраїлю,
Франції, Південної Африки. Відвідувачі мали змогу не лише помилу-
ватися красою та останніми досягненнями квітникарського мистецтва,
а й долучитися до низки соціальних проектів, взяти участь у майстер-
класах від провідних вітчизняних та іноземних експертів.

Захід, який є  помітною подією на європейських теренах, засвідчив,
що українське квітникарство лише розвивається, та втім має успіхи.
Зокрема понад 80% квіткової продукції, що реалізується на внутріш-
ньому ринку, вітчизняного виробництва. Виставка продемонструвала
наші можливості, величезний потенціал, стремління вітчизняних га-
лузевих компаній та підприємців відповідати високим стандартам єв-
ропейської якості. 

Серед найпомітніших проектів Flower Expo Ukraine 2016 — соціаль-
ний «Квіти – енергія життя», ініційований Всеукраїнською  благодій-
ною організацією «Союз українських квітникарів». Його мета — по-
пуляризація ідеї важливості озеленення власних осель, офісів, гро-
мадських місць — парків, скверів тощо.
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Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

НЕ БАЙДУЖЕ! Українська
громада Австралії закликає
всіх небайдужих фінансово
підтримати наших мандрівни-
ків — учасників гурту «Фольк -
нери» та проекту «Двоколісні
хроніки» Ярину Квітку і Воло-
димира Муляра, повідомляє
медіа-портал української діас-
пори. 

Нині подружжя перебуває у
Сіднеї, де фінішувало після
півторарічної велосипедної по-
дорожі з України до Австралії.
Ярина передчасно народила

сина в австралійській клініці, й
тепер дитина потребує інтен-
сивного догляду, на оплату
якого в українців не вистачає
власних коштів. Усіх небайду-
жих закликають перерахувати
будь-яку суму за реквізитами,
оприлюдненими на порталі.

Нещодавно «Урядовий
кур’єр» розповідав про те, як
українське подружжя понад
рік на велосипедах мандрува-
ло до Австралії. Учасники гур-
ту «Фолькнери» Ярина Квітка
і Володимир Муляр 1 жовтня
2014-го виїхали з Києва на ве-
лосипедах до Австралії. 16
листопада прибули у місто

Дарвін на півночі країни. За
планом мандрівники мали до-
їхати до фінішу ще 1 жовтня
2015 року, але зупинилися на
кордоні М’янми. Мусили до-
вше залишатися в Індії —
оформлювали спеціальний до-
звіл на в’їзд.

До Австралії подружжя при-
летіло з острова Балі. У під-
сумку на велосипеді проїхали
13 країн, зокрема Туреччину,
Іран, Індію, Таїланд, Індонезію.
На фініші в австралійському
Сіднеї мандрівників зустрічала
численна українська громада. 

«Це була чудова, часом не-
легка мандрівка, в якій  ми

відкривали для себе світ, а
для світу — Україну», — роз-
повіла Ярина. Під час подоро-
жі музиканти не лише крутили
педалі, а й знімали відеоблог,
збирали автентичні мелодії  й
готували  радіопрограму. Бу-
дучи при надії,  Ярина вислов-
лювала думку, що з появою
малюка  подорожувати не пе-
рестануть, просто змінять
формат. Сподіваємося, ав-
стралійські медики допомо-
жуть маленькому Маркові та
його мамі якнайшвидше пере-
могти в боротьбі за життя. А
там і про мандри можна буде
подумати. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЕЛІТА ЗАЧЕКАЛАСЯ. Збір-
на України, вигравши всі по-
єдинки кваліфікації, здобула
право грати у фінальному тур-
нірі чемпіонату світу-2016 з
футзалу.

У вирішальній стадії відбору
— стикових матчах — синьо-
жовті залишили за бортом
турніру команду Словаччини.

Після розгромної перемоги на
виїзді (6:0) українці відсвятку-
вали успіх і в рідних стінах —
5:1. Авторами голів на майдан-
чику Палацу спорту в Одесі
стали Ігор Борсук, який від-
крив рахунок на 8-й хвилині,
Сергій Журба (16; 19, з пеналь-
ті) і Петро Шотурма (27, 34). У
словаків м’яч забив Мартін До-
ша (29).

Зазначимо, що до цього в
основному раунді грудневої

кваліфікації в угорському
Дьйорі збірна України посіла
перше місце у відбірній групі 1,
обігравши команди Англії (7:0),
Бельгії (6:2) й Угорщини (5:3).

Головний тренер збірної Ук-
раїни з футзалу Олександр Ко-
сенко на післяматчевій прес-
конференції подякував своїм
підопічним за відповідальний
виступ і зазначив, що команда
готуватиметься так, щоб підій-
ти до фінальної стадії чемпіо-

нату світу максимально гото-
вою. А про фаворитів й аут-
сайдерів нехай говорять бук-
мекерські контори.

Фінальний турнір чемпіонату
світу пройде в Колумбії з 14 ве-
ресня по 2 жовтня за участю 24
збірних. Команди поділять на
шість груп. У плей-оф потрап-
лять по дві кращі збірні з кож-
ного квартету, а також чотири
кращі команди з числа волода-
рів третіх місць.

Футзальна збірна кваліфікувалася 
на світову першість

Найменший «фолькнер» потребує допомоги


