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Цьогорічний «Книжковий
Арсенал» зосередився
на модернізації культури,
самоосвіті й популяризації
читання

середа, 27 КВІТня 2016 РОКУ		

ЕМІНЕ ДЖЕППАР:
«Робота
міжнародних журналістів
в Україні та на її окупованих
територіях — запорука
доступу до об’єктивної
інформації і захист від
пропаганди агресора».

№80 (5700)

ЦІНА ДОГОВІРНА

На малюнку — танк.
А що в серці?

Фото Укрінформу

ЦИТАТА ДНЯ

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів»

Перший заступник міністра інформаційної політики
про об’єктивне висвітлення подій на українських теренах

Чорнобильське
законодавство
потребує змін
СОЦПОЛІТИКА. Уряд шукає шляхи й можливості для посилення соціального захисту постраждалих унаслідок аварії на
ЧАЕС. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запевняє, що жодного обмеження пільг чорнобильцям не буде. Домовлено про створення спільної робочої групи, до якої увійдуть представники Мінсоцполітики, Мінфіну, чорнобильських громадських організацій,
народних депутатів, задля ревізії та оновлення відповідного законодавства. Вона покликана контролювати, щоб грошову фінансову і пільгову допомогу держави не розпорошували, а надавали справжнім ліквідаторам, які стали інвалідами внаслідок
чорнобильської катастрофи. «Таким чином ми зможемо посилити адресність державної допомоги і підвищити соціальний захист цих людей», — цитує слова урядовця його прес-служба.
Павло Розенко наголосив, що будь-яка верифікація соціальних виплат постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС має відбуватися дуже виважено. Уряд узгоджуватиме дії з чорнобильськими громадськими організаціями, щоб не допустити порушення прав тих, хто справді постраждав через аварію на ЧАЄС.

ЦИФРА ДНЯ
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70 млн грн

передбачено цьогоріч
для відновлення 22 об’єктів
Військово‑Морських сил України

ГАРЯЧА ТЕМА. Психологи, які працюють з людьми із зони АТО,

розповіли, чого найбільше бояться ті, хто пережив воєнне
лихоліття

Чи здатні ми контролювати «мирний» атом
БЕЗПЕКА. Будівництво нових енергоблоків АЕС не має входити у плани розвитку галузі
Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

Б

ілоруська АЕС нещодавно переманила добрий десяток українських атомників.
До того ж не рядових інженерів, а супереліту — оператив-

ний персонал блочного щита управління, тобто фахівців, які безпосередньо керують енергоблоком, зокрема й
реактором. Головний інженер
білоруської АЕС розповів про
це нашій журналістській групі з особливою гордістю. Та ще

й акцентував, що переманили
дві повністю сформовані зміни
«пультовиків» із Запорізької
АЕС. Адже важливо, щоб зміна працювала як команда космічної станції — злагоджено,
щоб їм разом було психологічно комфортно.

Зважаючи на те, що аварія на
Чорнобильській атомній сталася саме через людський чинник, білорусів можна привітати з таким придбанням. А нас?
Коли я попросив атомників,
які брали участь у недавньому
«круглому столі» з питань по-

інформованості громадськості
щодо ядерної й радіаційної безпеки, прокоментувати відплив
кадрів до Білорусі, спочатку
вони мені не повірили. Потім кинулися дружно запевняти, що на безпеку наших
реакторів це не вплине.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 26 квітня 2016 року
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USD 2533.8921
EUR 2854.1761
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8030
за 10 рублів

/

AU 313923.89

AG 4272.14
PT 260484.11
за 10 тройських унцій

PD 154820.81

27квітня2016року,середа,№80

www.ukurier.gov.ua
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документи
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇРАДИУКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Азовського сільського голови
(Азовська сільська рада Розівського району
Запорізької області)
Узв’язкуздостроковимприпиненнямповноваженьАзовськогосільського
головиБабенкаВ.Я.(АзовськасільськарадаРозівськогорайонуЗапорізької
області)тавідповіднодопункту30частинипершоїстатті85КонституціїУкраїни,
частинитретьоїстатті14,частинпершоїтап’ятоїстатті15,статей68,69Закону
України«Промісцевівибори»ВерховнаРадаУкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:
1.ПризначитипозачерговівибориАзовськогосільськогоголови(Азовська
сільськарадаРозівськогорайонуЗапорізькоїобласті)нанеділю26червня2016
року.
2.Центральнійвиборчійкомісіїзурахуваннямпропозиційвідповідноїтериторіальноївиборчоїкомісіївизначитивустановленомупорядкуобсягбюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Азовського
сільськогоголови.
3.КабінетуМіністрівУкраїнивмежахповноваженьвжитиневідкладнихзаходівщодозабезпеченняфінансуванняпозачерговихвиборівАзовськогосільського голови за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету
України.
4.ЦяПостанованабираєчинностіздняїїопублікування.
Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ
м.Київ
20квітня2016року
№1332-VIII

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇРАДИУКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Гюнівського сільського голови
(Гюнівська сільська рада Приморського
району Запорізької області)
Узв’язкуздостроковимприпиненнямповноваженьГюнівськогосільського
головиЗавгородньогоЄ.М.(ГюнівськасільськарадаПриморськогорайону
Запорізькоїобласті)тавідповіднодопункту30частинипершоїстатті85КонституціїУкраїни,частинитретьоїстатті14,частинпершоїтап’ятоїстатті15,
статей68,69ЗаконуУкраїни«Промісцевівибори»ВерховнаРадаУкраїни
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.ПризначитипозачерговівибориГюнівськогосільськогоголови(Гюнівська
сільськарадаПриморськогорайонуЗапорізькоїобласті)нанеділю26червня
2016року.
2.Центральнійвиборчійкомісіїзурахуваннямпропозиційвідповідноїтериторіальноївиборчоїкомісіївизначитивустановленомупорядкуобсягбюджетнихвидатків,необхіднихдляпроведенняпозачерговихвиборівГюнівського
сільськогоголови.
3.КабінетуМіністрівУкраїнивмежахповноваженьвжитиневідкладнихзаходівщодозабезпеченняфінансуванняпозачерговихвиборівГюнівськогосільського голови за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету
України.
4.ЦяПостанованабираєчинностіздняїїопублікування.
Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ
м.Київ
20квітня2016року
№1333-VIII

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇРАДИУКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Новоспаського сільського голови
(Новоспаська сільська рада Приазовського
району Запорізької області)
Узв’язкуздостроковимприпиненнямповноваженьНовоспаськогосільського голови Мельникова І.О. (Новоспаська сільська рада Приазовського



оголошення



оголошення



районуЗапорізькоїобласті)тавідповіднодопункту30частинипершоїстатті
85КонституціїУкраїни,частинитретьоїстатті14,частинпершоїтап’ятоїстатті
15,статей68,69ЗаконуУкраїни«Промісцевівибори»ВерховнаРадаУкраїни
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.ПризначитипозачерговівибориНовоспаськогосільськогоголови(НовоспаськасільськарадаПриазовськогорайонуЗапорізькоїобласті)нанеділю26
червня2016року.
2.Центральнійвиборчійкомісіїзурахуваннямпропозиційвідповідноїтериторіальноївиборчоїкомісіївизначитивустановленомупорядкуобсягбюджетнихвидатків,необхіднихдляпроведенняпозачерговихвиборівНовоспаського
сільськогоголови.
3.КабінетуМіністрівУкраїнивмежахповноваженьвжитиневідкладнихзаходівщодозабезпеченняфінансуванняпозачерговихвиборівНовоспаського
сільськогоголовизарахуноккоштівцільовоїсубвенціїзДержавногобюджету
України.
4.ЦяПостанованабираєчинностіздняїїопублікування.
Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ
м.Київ
20квітня2016року
№1334-VIII

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2013 р. № 703 та від 5 квітня 2014 р. № 85
1.ДоповнитипостановуКабінетуМіністрівУкраїнивід14серпня2013р.
№703додатком241 такогозмісту:
«Додаток241
допостановиКабінетуМіністрівУкраїни
від14серпня2013р.№703

ПЕРЕЛІК
посад працівників Національного агентства з питань запобігання
корупції, віднесених до відповідних категорій посад державних
службовців
Найменування посади
Член Національного агентства з питань
запобігання корупції
Керівник апарату Національного агентства з
питань запобігання корупції та його заступники;
керівник групи радників членів Національного
агентства з питань запобігання корупції; радник
члена Національного агентства з питань
запобігання корупції; директор департаменту;
заступник директора департаменту; заступник
директора департаменту — начальник відділу;
начальник управління; начальник управління —
головний бухгалтер; заступник начальника
управління; заступник начальника управління —
начальник відділу; начальник відділу; начальник
відділу у складі департаменту, управління
Заступник начальника відділу; заступник
начальника відділу у складі департаменту,
управління; завідуючий сектором; завідуючий
сектором у складі департаменту; головний
спеціаліст; головний інспектор; помічник члена
Національного агентства з питань запобігання
корупції
Провідний спеціаліст

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇРАДИУКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Олександрівського сільського голови
(Олександрівська сільська рада
Приазовського району Запорізької області)
Узв’язкуздостроковимприпиненнямповноваженьОлександрівськогосільськогоголовиБордюгаВ.Я.(ОлександрівськасільськарадаПриазовського
районуЗапорізькоїобласті)тавідповіднодопункту30частинипершоїстатті
85КонституціїУкраїни,частинитретьоїстатті14,частинпершоїтап’ятоїстатті
15,статей68,69ЗаконуУкраїни«Промісцевівибори»ВерховнаРадаУкраїни
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Призначити позачергові вибори Олександрівського сільського голови
(ОлександрівськасільськарадаПриазовськогорайонуЗапорізькоїобласті)на
неділю26червня2016року.
2.Центральнійвиборчійкомісіїзурахуваннямпропозиційвідповідноїтериторіальноївиборчоїкомісіївизначитивустановленомупорядкуобсягбюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Олександрівськогосільськогоголови.
3.КабінетуМіністрівУкраїнивмежахповноваженьвжитиневідкладнихзаходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів ОлександрівськогосільськогоголовизарахуноккоштівцільовоїсубвенціїзДержавного
бюджетуУкраїни.
4.ЦяПостанованабираєчинностіздняїїопублікування.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м.Київ
20квітня2016року
№1335-VIII

ПОСТАНОВА
від30березня2016р.№244
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 14 серпня
2013 р. № 703 та від 5 квітня 2014 р. № 85
КабінетМіністрівУкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:
ВнестидопостановКабінетуМіністрівУкраїнивід14серпня2013р.№703
«Провіднесеннядеякихпосадпрацівниківорганівдержавноївлади,іншихдержавнихорганів,установдовідповіднихкатегорійпосаддержавнихслужбовців
тавизнаннятакими,щовтратиличинність,деякихактівКабінетуМіністрівУкраїни»(ОфіційнийвісникУкраїни,2013p., №76,ст.2823)тавід5квітня2014
р.№85«Деякіпитаннязатвердженняграничноїчисельностіпрацівниківапарату
татериторіальнихорганівцентральнихорганіввиконавчоївлади,іншихдержавнихорганів»(ОфіційнийвісникУкраїни,2014p., №29,ст.814;2015p.,
№86,ст.2882)зміни,щододаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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друга

третя

четверта».

КАБІНЕТМІНІСТРІВУКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від30березня2016р.№241-р
Київ

Про затвердження складу Української
частини Українсько-Польської Ради
обміну молоддю
ЗатвердитискладУкраїнськоїчастиниУкраїнсько-ПольськоїРадиобмінумолоддювідповіднодоДоговоруміжКабінетомМіністрівУкраїнитаУрядомРеспубліки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю згідно з
додатком.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток
дорозпорядженняКабінетуМіністрівУкраїни
від30березня2016р.№241-р

СКЛАД
Української частини Українсько-Польської Ради обміну молоддю
ЯРЕМАОлександрЙосипович—заступникМіністрамолодітаспорту,голова
Українськоїчастини
БЕКРЕНЬОВАОленаСергіївна—директорБлагодійногофондуБогданаГаврилишина(зазгодою)
МАТВІЄНКОАнатолійСергійович—народнийдепутатУкраїни(зазгодою)
СЕМЕРАКОстапМихайлович—народнийдепутатУкраїни(зазгодою)

оголошення

КоропськийрайоннийсудЧернігівськоїобласті(вул.Кибальчича,12,смт
Короп Чернігівськоїобласті,16200)викликаєвсудовезасіданняо 14.00го-

Категорія
перша

2.Доповнитидодаток1допостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід5квітня
2014р.№85такоюпозицією:
«Національнеагентствозпитаньзапобіганнякорупції
311
311».

КАБІНЕТМІНІСТРІВУКРАЇНИ

оголошення

АпеляційнийсудКиївськоїобласті(м. Київ,вул.Володимирська,15)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановоюКабінетуМіністрівУкраїни
від30березня2016р.№244
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оголошення



СлавутицькийміськийсудКиївськоїобластівикликаєусудовезасі-

викликаєвсудовезасіданняТОВ«ГеофармІнвест»таМироненкаВо- дині 17травня2016рокуГлушкоНаталіюВячеславівну,останнєвідоме данняПетроваВладиславаВікторовича,12.06.1965рокународження,
лодимираАнатолійовичана 09:4518.05.2016року дляучастіурозгляді місцепроживаннявс. НакотКоропськогорайонуЧернігівськоїобласті,як яквідповідачауцивільнійсправі№377/251/16-цзапозовомПетрової
відповідачапоцивільнійсправізапозовомПублічногоакціонерноготова-

цивільноїсправизаапеляційноюскаргоюМироненкаВолодимираАна- риствакомерційнийбанк«ПРИВАТБАНК» доГлушкоНаталіїВячеславівни ІриниМиколаївнидоПетроваВладиславаВікторовичапророзірвання
толійовичанаухвалуВасильківськогоміськрайонногосудуКиївської
областівід15січня2016 року.
Суддя О. М. Данілов

простягненнязаборгованостізакредитнимдоговором.
Явкадосудуєобов’язковою.Вразінеявкивідповідача,судвідповідно шлюбу.Судовезасіданнявідбудеться19травня2016рокуо10годині
довимогст.169ЦПКУкраїни,справурозглядатимезанаявнимиматеріа- взалісуду№1заадресою:Київськаобласть,м.Славутич,Невський
ламивзаочномупорядкунапідставінаявнихусправідоказів.

Суддя О.П. Грушко кв-л,буд.3-А, суддя Орел А.С.

БорівськийрайоннийсудХарківськоїобластівикликаєСоловйоваРоманаВасильовича(13.11.1977р.н.),СоловйовуОксануАнатоліївну(21.07.1978р.н.),Соловйову
СофіюРоманівну(27.10.2007р.н.),СоловйоваІллюРомановича(02.06.2009р.н.),
СоловйовуВладиславуРоманівну(29.01.2014р.н.),ТокарНінуІванівну(01.01.1950
р.н.)як відповідачіввсудовезасіданняпоцивільнійсправі№614/305/16-ц,провадження№2/614/119/16запозовомЛисенкоНадіїІванівнидоних,третяособа:Служба
усправахдітейБорівськоїРДАвХарківській області,провизнанняособивтратившоюправокористуванняжитловимприміщенням.Судовезасіданняпризначенена
05.05.2016р.о09.00год.вприміщенніБорівськогорайонногосудуХарківськоїобласті(вул.Миру,9,смт Борова,Борівськийр-н,Харківськаобл.,63801).
Відповіднодоч. 9ст.74ЦПКУкраїни,зопублікуваннямоголошенняпровиклик
відповідачвважаєтьсяповідомленимпрочасі місцерозглядусправи.
Уразінеявкивідповідачаабонеповідомленняпропричининеявки,справабуде
розглянутазавідсутностівідповідачанапідставінаявнихдоказів.

Дарницькийрайоннийсудм.Києвавикликаєяквідповідача Маковську
ОксануВікторівну,останнємісцереєстраціїякої:м.Київ,вул.Драгоманова,
12,кв.168,всудовезасідання,якевідбудеться08.06.2016рокуо10год.
00хв.заадресою:м.Київ,вул.Кошиця, 5-а, каб.204,дляучастіусудовому
розглядіцивільноїсправизапозовомПАТ«Укрсоцбанк»доМаковськоїОксаниВікторівнипростягненнязаборгованості.
Присобіматипаспорт.
Зопублікуваннямоголошенняпровикликвідповідачвважаєтьсяповідомленимпродень,частамісцерозглядусправиівразінеявки йогодо
судусправаможебутирозглянутазайоговідсутності.
Відповідачувипадкунеявкивсудовезасіданнязобов’язанийповідомити
судпроповажністьпричининеявки.

Слов’янськийміськрайоннийсудДонецькоїобласті(84100,м.Слов’янськ,
вул.Добровольського,буд.2)розглядаєцивільнусправу№2/243/1717/2016
запозовомКулаковаІгоряБорисовичадоКулаковоїАллиВіталіївнипровизнанняособитакою,щовтратилаправокористуванняжитловимприміщенням.ВідповідачусправіКулаковаАллаВіталіївна,яказареєстрованаза
адресою:м.Горлівка,вулицяБолотнікова,будинок17,квартира31,фактичномешкаєзаадресою:м.Горлівка,вул.60роківСРСР,будинок53,квартира86,викликаєтьсядосудуна10травня2016рокуоб 11годині 00хвилин
дляучастіурозглядісправипосуті.
Відповідачевіпропонуєтьсянадатисвоїзапереченнящодопозовутадокази.Увипадкунеприбуттявідповідачповиненповідомитисуд пропричини
неявки,інакшесправабудерозглянутазаїївідсутністю.

Суддя Н.Г. Зеленькова

Суддя О.М. Колесник

Суддя М.О. Гусинський

ВеликоновосілківськийрайоннийсудДонецькоїобласті(Донецькаобласть,Великоновосілківськийрайон,смтВеликаНовосілка,вул.Фонтанна,
21)узв’язкузрозглядомцивільнихсправ
запозовомСеменченкоНаталіїПавлівнидоСеменченкаЯрославаОлександровичапророзірванняшлюбуповідомляє,щосудовезасіданняпризначено на 04.05.2016 р. на 09.00 годину. Суд викликає як відповідача
СеменченкаЯрославаОлександровича;
запозовомПАТ«КомерційнийБанк«Українськийфінансовийсвіт»до
КапустінаВасиляІвановичапростягненнязаборгованостізакредитнимдоговоромповідомляє,щосудовезасіданняпризначенона05.05.2016р.на
09годин30хвилин.Судвикликаєяк відповідачаКапустінаВасиляІвановича.
Явка відповідачівдосудуєобов’язковою.Вразінеявкивідповідачів в
судовезасіданнясправибудуть розглянуті заїх відсутності.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м.
Слов’янськ,вул.Добровольського,2)розглядаєтьсяцивільнасправазапозовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк»доЗемськовоїКатериниГеоргіївнипростягненнязаборгованості.
Відповідачка посправіЗемськоваКатеринаГеоргіївна(останнєвідоме
місцепроживання:84646,Донецькаобласть,м.Горлівка,проспектПеремоги,будинок100,квартира19)викликаєтьсяна11травня2016рокуо 08
годині 30хвилин досуддіКривошеєваД.А.дляучастіурозглядісправипо
суті.
Відповідачці пропонуєтьсянадатисвоїзапереченнящодопозовутадокази.Увипадкунеприбуттявідповідачкаповинна повідомитисудпропричининеявки,інакшесправа будерозглянутауїївідсутність.

ВерхньорогачицькийрайоннийсудХерсонськоїобластівикликаєвсудовезасіданняГорєльніковаЕдуардаАнатолійовичаяквідповідачапосправі
№651/19/16-цзапозовомПАТКБ«ПриватБанк»доГорєльніковаЕдуардаАнатолійовичапростягненнязаборгованостіна11.05.2016рокуо10.00годині.
СудовезасіданнявідбудетьсявприміщенніВерхньорогачицькогорайонного
судуХерсонськоїобластізаадресою:вулицяЛеніна, 60,смт ВерхнійРогачик
Верхньорогачицькогорайону Херсонськоїобласті,суддяЗагруннийВ.Г.
Одночасноповідомляємо,щозопублікуваннямоголошенняпровикликвідповідачвважаєтьсяповідомленимпрочастамісцерозглядусправи,томуу
випадкувідсутностівідомостейпропричинунеявкиГорєльніковаЕдуардаАнатолійовича,повідомленогоналежнимчином,абопричинунеявкибудевизнано
судомнеповажною–судвирішитьсправунапідставінаявнихунійданихчи
доказів(узаочномупорядку).

Суддя О.М. Якішина

Суддя Д.А. Кривошеєв

Суддя В.Г. Загрунний

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
05.05.2016 року
15:15 Баннiкова Людмила Андрiївна (цивільна справа 426/6578/15-ц)
15:30 Крайнер Сергiй Олександрович (цивільна справа 426/6401/15-ц)
06.05.2016 року
15:00 Сумiн Сергiй Васильович (цивільна справа 426/4537/15-ц)
10.05.2016 року
14:15 Карпова Анастасія Юріївна (цивільна справа 426/6998/15-ц)
14:45 Закіров Віталій Нурулайович (цивільна справа 426/6977/15-ц)
15:00 Тимченко Іван Ілліч (цивільна справа 426/6920/15-ц)
14:30 Трегубенко Володимир Вікторович (цивільна справа 426/6621/15-ц)
13.05.2016 року
14:45 Кільдюшкін Валерій Олексійович (цивільна справа 426/6629/15-ц)
15:00 Баєв Олександр Вікторович (цивільна справа 426/7062/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Пчолкін С.А.
Троїцький районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
16.05.2016 року
09:00 Пріщепа Катерина Євгенівна (цивільна справа 433/487/16-ц)
09:00 Дубровіна Ольга Іванівна (цивільна справа 433/455/16-ц)
09:00 Анапольський Борис Павлович (цивільна справа 433/458/16-ц)
09:00 Сидоренко Геннадій Вікторович (цивільна справа 433/489/16-ц)
09:00 Крупко Анастасія Павлівна (цивільна справа 433/493/16-ц)
09:00 Власова Олена Сергіївна (цивільна справа 433/490/16-ц)
09:00 Ніколаєвська Марина Олександрівна (цивільна справа 433/496/16-ц)
09:00 Гуковська Тетяна Геннадіївна (цивільна справа 433/497/16-ц)
09:00 Пантелеєв Олександр Вікторович (цивільна справа 433/465/16-ц)
09:00 Ігнатов Володимир Андрійович (цивільна справа 433/462/16-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Суський О.І.
Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
30.05.2016 року
11:00 Ходорович Ольга Василівна (цивільна справа 426/6315/15-ц)
12:30 Тіщенко Євген Анатолійович (цивільна справа 426/6404/15-ц)
12:00 Махоріна Тетяна Леонідівна (цивільна справа 426/1122/15-ц)
11:30 Бєлановіч Олег Анатолійович (цивільна справа 426/5398/15-ц)
09:00 Демська Катерина Володимирівна (цивільна справа 426/7108/15-ц)
09:30 Рябінін Павло Валерійович (цивільна справа 426/6974/15-ц)
10:00 Савчина Світлана Олексіївна (цивільна справа 426/6606/15-ц)
10:30 Юдін Олександр Олександрович (цивільна справа 426/6665/15-ц)
16:30 Анісімов Руслан Олександрович (цивільна справа 426/7097/15-ц)
31.05.2016 року
17:00 Хрущов Володимир Олександрович (цивільна справа 426/7123/15-ц)
16:30 Гриньков Микола Володимирович (цивільна справа 426/7122/15-ц)
01.06.2016 року
09:00 Лєсний Андрій Юрійович (цивільна справа 426/6609/15-ц)
16:00 Зверков Володимир Ілліч (цивільна справа 426/6639/15-ц)
16:30 Донченко Андрій Валентинович (цивільна справа 426/6807/15-ц)
17:00 Алєксанов Едуард Геннадійович (цивільна справа 426/6818/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
Суддя Гашинська О.А.
ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до:
— Гончарова Сергія Борисовича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Гончаров Сергій Борисович, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Паризької Комуни, буд. 11, кв. 7, викликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
— Єфименко Ганни Вікторівни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Єфименко Ганна Вікторівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Леніна, буд. 6, гурт.,
викликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 15 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.
— Рубановської Світлани Вікторівни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Рубановська Світлана Вікторівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Юн.
Комунарів, буд. 75, кв. 39, викликається на 11 травня 2016 року на
08 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
Самайчук Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Самайчук Сергій Вікторович, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Толстого, буд. 76, викликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 20 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.
— Передненко Віри Микитівни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Передненко Віра Микитівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Маяки, вул. Гагаріна, буд. 17, викликається на 11 травня 2016 року на 08 годину 45
хвилин до суду 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 справи буде розглянуто у їхню відсутність.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Віцетенка
Анатолія Леонідовича, 1986 року народження, який значиться зареєстрованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район, с. Миколаївка, вул. Зелена, буд. 40, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 618/199/16-ц (провадження № 2/618/81/16) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Віцетенка Анатолія Леонідовича про
стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о 09-15
год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.
За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь
Дворічанський районний суд Харківської області викликає Мехтієва
Мусу Мірзайовича, 1985 року народження, який значиться зареєстрованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район, с. Добролюбівка, вул. Молодіжна, буд. 39, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 618/200/16-ц (провадження № 2/618/82/16) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мехтієва Муси Мірзайовича про
стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о 09-00
год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.
За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Чемодурова Н. О.

Суддя Є. А. Рябоконь

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Майбороду Дмитра Сергійовича, 1978 року народження, який значиться зареєстрованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район,
с-ще Тополі, вул. Ювілейна, буд. 2, кв.4, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 618/196/16-ц (провадження № 2/618/78/16)
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Майбороди Дмитра Сергійовича
про стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о 0930 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна,
вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.
За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із
постановленням заочного рішення.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Лещенка
Руслана Володимировича, 1985 року народження, який значиться зареєстрованим за адресою: Харківська область, Дворічанський район,
с. Кам’янка, вул. Підгірна, буд. 22, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 618/198/16-ц (провадження № 2/618/80/16) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лещенка Руслана Володимировича
про стягнення заборгованості, призначене на 10 травня 2016 року о
09-45 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: смт Дворічна, вул. Осеніна, 1, Дворічанського району Харківської області.
За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Суддя Є. А. Рябоконь

Втрачений судновий білет на човен ПВХ Adamant А 370 G
Втрачені Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден
Втрачений диплом магістра без відзнаки серії НК № 37595229,
№ G 370070204084, судновий № човна КРЕ-2373-К, регістровий та Свідоцтво про право плавання під державним прапором України на виготовлений у січні 2010 року; зареєстрований на ім’я Гнилорибов
№ 3-961183, власник Піскун Геннадій Олександрович,
судно Rinker назва «Агресивний», що належить Федотову Валерію Юрі- Михайло Андрійович,
вважати недійсним.
йовичу, вважати недійсними.
вважати недійсним.
ВідоМоСті
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2015 рік Голови державіаслужби
Більчука олександра Васильовича та його сім’ї
1. Загальна сума сукупного доходу Більчука О.В. у 2015 році склала
158010 грн:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового договору Більчука О.В. — 153514 грн.;
- дивіденди, проценти Більчука О.В. 4496 грн.
2. Загальна сума сукупного доходу членів його сім’ї за 2015 рік склала
34688 грн:
- заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового договору членам його сім’ї — 33453 грн;
- дивіденди, проценти членів його сім’ї 1235 грн.
3. Сума коштів Більчука О.В. на рахунках у банках та інших фінансових установах 149896.
4. Сума коштів членів його сім’ї на рахунках у банках та інших фінансових установах 150002.
5. Більчук О.В. володіє квартирою площею 29,3 кв. м., гаражем площею
38,5 кв. м.
6. У власності членів сім’ї: квартира площею 92,1 кв. м., автомобіль Honda JAZZ
(об’єм циліндрів двигуна 1339, потужність 74, рік випуску 2010), автомобіль
Vw Tiguan (об’єм циліндрів двигуна 1984, потужність 125, рік випуску 2011).

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості відповідача
Уяздовського Володимира Олеговича, остання відома адреса місця
проживання: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Незалежності
України, 33, кв. 111, в судове засідання, яке призначене на 07 червня
2016 року о 10 год. 00 хв., у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Уяздовської Наталії Анатоліївни, Уяздовського Володимира Олеговича про стягнення боргу. Адреса суду:
м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.
Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
відповідача Миролюб Наталію Анатоліївну (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Шумського, 5, кв.114) по цивільній справі за позовом Шамшур Петра Григоровича до Миролюб Наталії Анатоліївни
про стягнення боргу, яке відбудеться 24 травня 2016 року о 12:00 год.
в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 47 (Суддя Марцинкевич В.А.).
У разі неявки відповідача Миролюб Наталії Анатоліївни справа буде
розглянута у її відсутність.
Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області 06 квітня 2016 року було винесенно рішення по цивільній справі № 207/4206/15-ц за позовом Євсєєва Олександра Вікторовича до Державного
підприємства «Смоли», третя особа – Єрьоменко Сергій Володимирович про визнання незаконним наказу про звільнення, поновлення на роботі і стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди.
Судом вирішено: визнати наказ № 83/ОС від 17.08.2016
про звільнення Євсєєва О.В. незаконним, поновити Євсєєва
О.В. на посаді заступника директора з фінансів та комерції
ДП «Смоли», стягнути з ДП «Смоли» на користь Євсєєва О.В.
середній заробіток за час вимушеного прогулу у сумі 59604
грн. 50 коп. і стягнути з ДП «Смоли» на користь Євсєєва О.В.
1000 грн. моральної шкоди. Сягнути з ДП «Смоли» на користь держави 606 грн. 05 коп. судового збору. З повним
текстом рішення можна ознайомитись, звернувшись до канцелярії Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
пр. Конституції, 64.

Київський районний суд м. Одеси викликає у цивільній справі за позовом Александрової Наталії Анатоліївни до Сіпача Юрія Михайловича
про розірвання шлюбу, № 520/3862/16-ц відповідача Сіпач Юрія Михайловича.
Судове засідання відбудеться 24 травня 2016 р. об 11 годині 00 хвилин у судді П. А. Прохорова в приміщенні Київського районного суду

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мамедгусейнова Зебіуллаха
Зейдуллаховича про стягнення заборгованості відбудеться 20.05.2016 року
о 09.30 год. в приміщенні Гайсинського районного суду за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.
У випадку неявки в судове засідання відповідача Мамедгусейнова Зебіуллаха Зейдуллаховича, останнє місце проживання якого було за адресою:
м. Гайсин, вул. Чкалова, б. 6, Вінницької області, без поважних причин,
справу може бути розглянуто без нього з постановленням заочного рішення.

м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244.

Голова суду В.М. Ковчежнюк

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола Пристань Ширінська О.Х. повідомляє про слухання цивільної справи 11.05.2016 року
о 09.30 за позовом ПАТ «Приватбанк» до Колтко Ольги Гаврилівни про
стягнення заборгованості та викликає до суду відповідача:
Колтко Ольгу Гаврилівну, місце реєстрації: Херсонська область, Голопристанський район, с. Суворівка. У разі неявки у судове засідання
відповідача справа буде розглядатися за її відсутності.
Суддя О.С. Зимовський
Суддя О.Х. Ширінська

Сахновщинський районний суд Харківської області викликає Сафарян
Сейрана Меджнуновича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 23 травня 2016 року об 11 год. 00
хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, у випадку неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що
07.04.2016 року розглянуто цивільну справу №409/544/16-ц за позовом
Нікуліної Валентини Василівни до Управління комунальним майном
Луганської міської ради про визнання права власності в порядку спадкування та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги було задоволено.
Суддя О. Ю. Максименко

AT «Ощадбанк» здійснює відбір постачальників для закупівлі в 2016 році меблів для сидіння (стілець адміністратора, стілець
для персоналу, крісло менеджера, лава для клієнтів, диван для клієнтів
(секційний) тощо. Для участі у відборі всі зацікавлені особи можуть подати комерційну пропозицію на товар. За детальною інформацією
звертайтесь за телефоном: (044) 247-29-28; (067) 508-36-53 та/або на
електронну адресу: ZhytnyakIO@oschadbank.ua.
Термін приймання заяв — до 25 квітня 2016 р.

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34)
викликає відповідачів за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту
на 11.05.2016 р.:
15-30 Дружиніна Андрія Сергійовича, Авдейкіна Костянтина Миколайовича
(справа № 426/5136/15-ц);
16-00 Голованову Євгенію Анатоліївну, Переверзєву Марію Олександрівну,
Лукашову Лілію Анатоліївну (справа № 426/5126/15-ц);
16-30 Лєонова Миколу Анатолійовича (справа № 426/5138/15-ц).
У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК УкСуддя С. А. Пчолкін
раїни.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає
Федоренка Едуарда Володимировича, 17.01.1975 року народження, на
26.05.2016 року о 09.00 годині як відповідача по цивільній справі
№651/147/16-ц за позовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» до Федоренка Едуарда Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 6845 гривень 37 копійок.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за наявними в справі доказами на підставі ст. 169 ч. 4 ЦПК України (буде постановлено заочне рішення).
Суддя О.Г. Федоряка

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача Копилова Володимира Миколайовича у справі за позовом Павлик Людмили
Олександрівни до Семенцова Григорія Анатолійовича,
Копилова Володимира Миколайовича, Паулі Костянтина
та Дороша Павла Володимировича, третя особа: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Ганночка Олександр Вікторович
про визнання правочинів недійсними та витребування
майна.
Розгляд справи призначено на 10.00 год. 11 травня
2016 року, на 10.00 год. 13 травня 2016 року, на 10.00
год. 24 травня 2016 року, на 10.00 год. 26 травня 2016
року, на 10.00 год. 03 червня 2016 року, на 14.00 год. 07
червня 2016 року, на 10.00 год. 10 червня 2016 року у
приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської
області за адресою: місто Бровари Київської області, вулиця Грушевського, 2, каб. № 206.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Бондаренка
Олексія Олександровича до Столяревської Людмили Анатоліївни,
Шешукова Олександра Івановича, Дяченко Вікторії Анатоліївни
про визнання недійсною та скасування довідки, витребування
майна з чужого незаконного володіння, поновлення реєстрації
транспортного засобу.
Суд викликає як відповідачів по вказаній справі Столяревську
Людмилу Анатоліївну, остання відома адреса проживання: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 225, буд. 14, кв. 1, Шешукова Олександра Івановича, остання відома адреса
проживання: Київська область, Вишгородський район, с. Рови,
вул. Дніпровська, 18 та Дяченко Вікторію Анатоліївну, остання
відома адреса проживання: Чернігівська область, с. Берестовець,
вул. Набережна, 21.
Розгляд даної справи повторно відкладено на 11 год. 20 хв.
11 травня 2016 року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215. Суд попереджає,
що у випадку повторної неявки дана справа буде розглянута за
відсутності відповідачів за наявними в справі матеріалами з постановленням заочного рішення.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ельхаліфа Ахмед Мохамед-Ахмед по цивільній
справі за позовом Щур Володимира Свиридовича до Ельхаліфа Ахмед Мохамед-Ахмед, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: Щур
Людмила Сергіївна, Гаєвська Тетяна Володимирівна про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, та зняття з реєстраційного обліку.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Ельхаліфа Ахмед Мохамед-Ахмед: просп. Глушкова, 41,
кв. 198, м. Київ.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14а, каб. № 15 – 09 червня 2016 року о 09 год. 30 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя Дутчак І.М.

Суддя Н.П. Маценко

Суддя А.В. Новак

телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«МАРФІН БАНК»
оголошує тендер на забезпечення у 2016-2017 pp.
фізичною охороною Центрального відділення Банку
в м. Миколаєві: вул. Радянська, 12-а (один цілодобовий пост).
Умови проведення тендеру розміщені на сайті
www.marfinbank.ua

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Стезенка
Романа Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Стезенко Р.С. викликається до каб. № 6
суду на 17 травня 2016 року о 09 годині 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 за його відсутності за наявними доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Левандович Антоніни Володимирівни про стягнення заборгованості.
Відповідач Левандович А.В. викликається до каб. № 6
суду на 17 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за її відсутності за наявними доказами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Берегової Наталі Миколаївни про стягнення боргу за
кредитним договором.
Відповідач по справі Берегова Наталя Миколаївна (місце
реєстрації: м. Єнакієве, вул. Комуністична, 51\62) викликається на 06.05.2016 року на 08 годину 15 хвилин до суду,
кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Суддя Радченко Л.А.

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Щупак Ірину Сергіївну,
08.09.1965 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. К. Лібкнехта, 3, по
справі за позовом Стародубцева Сергія Володимировича до Щупак Ірини Сергіївни про розірвання
шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 04
травня 2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса,
45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за відсутності відповідача за наявними
у справі доказами.
Суддя Т.Л. Панова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Копань Наталії Вікторівни до Безпечного Вячеслава Анатолійовича про стягнення аліментів
на дитину. Відповідач у справі Безпечний Вячеслав Анатолійович, 1981 року народження, зареєстрований по вул.
Стаханова, 1-172 у м. Стаханов Луганської області, викликається на 04.05.2016 року о 09.20 год. до суду, зал судових засідань № 11/3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Лущенка Віктора Григоровича до Чумака
Григорія Васильовича (третя особа: ВДВС Краматорського
міського управління юстиції) про зняття арешту з майна.
Відповідач у справі: Чумак Григорій Васильович, 1944 року
народження, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м.
Макіївка, провул. Шахтарський, 32-44, сповіщення якого в
іншій спосіб неможливе, викликається на 04.05.2016 року о
16.30 годині до суду, зал судових засідань № 11/3, для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року о 13.30 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, по справі за
позовом Костюкова Ярослава Миколайовича до Костюкової
Олени Вікторівни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, як відповідача:
Костюкову Олену Вікторівну, останнє місце проживання:
м. Макіївка, Червоногвардійський р-н, вул. Черепанових, 113/7.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно
з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Марченко Л.М.

Суддя Марченко Л.М.

Суддя О.О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне провадження № 233/5696/15-к за обвинуваченням Великанова О.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за
відсутності обвинуваченого (in absentia) в порядку
спеціального судового провадження. Обвинувачений Великанов Олексій Олександрович, 25.04.1994
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Нахімова, 23, викликається
до суду на 10.00 год. 04 травня 2016 року (корп.
№ 2, каб. № 18) для участі у судовому засіданні.
Суддя А.І. Міросєді

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Фролової Тетяни Ярославівни про стягнення
боргу за кредитним договором.
Відповідач по справі Фролова Тетяна Ярославівна
(місце проживання не відоме) викликається на 06 травня
2016 року о 09 годині 15 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1373/2016 за позовом Лободи Галини Володимирівни до Молчанова Олексія Володимировича про визнання права власності на житловий
будинок.
Відповідач Молчанов Олексій Володимирович викликається на 06 травня 2016 року об 11.00 годині до суду,
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1537/2016 за позовом Губаль Анатолія Івановича до Єнакіївської міської ради про надання
додаткового строку для прийняття спадщини.
Відповідач у справі Єнакіївська міськрада викликається на 04.05.2016 року на 10-30 годину до суду, каб.
№213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л.А. Радченко

Суддя Хомченко Л.І.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1601/2016 за позовом ПАТ
«Центренерго» Вуглегірська ТЕС до Кучер Сергія Івановича про стягнення суми заборгованості.
Відповідач у справі Кучер Сергій Іванович викликається на 05.05.2016 року на 09-15 годину до суду, каб.
№ 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/1538/2016 за позовом Жиліна Романа
Володимировича до Володарец Тетяни Григорівни, Московцевої Людмили Пилипівни про визнання договору купівліпродажу дійсним та визнання права власності.
Відповідач у справі Володарец Тетяна Григорівна, останнє
місце реєстрації — Донецька область, м. Донецьк, вул. Політбійців, 6/18, викликається на 04.05.2016 року на 09-30 годину до суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Хуриленко Поліни Валеріївни до Хуриленка Ігоря
Миколайовича про стягнення аліментів на утримання дитини.
Відповідач у справі Хуриленко Ігор Миколайович, останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 87100, Донецька
область, смт Тельманове, вул. Первомайська, буд. 150, кв.
28, викликається на 05 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 його відсутності.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження за
обвинуваченням Савенка Максима Юрійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений Савенко Максим Юрійович, 29.07.1976
р.н., який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Дніпродзержинська, буд. 16, кв. 66, викликається для
участі у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 04 травня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб.
19, 25.

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Дубовик Р. Є.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк»
до Бодні Ірині Олександрівни, Бодні Галини Федорівни про стягнення
заборгованості за кредитом.
Відповідачі: Бодня Ірина Олександрівна, 28.11.1982 р.н., яка зареєстрована за адресою: 87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Лавицького, 15, кв. 125; Бодня Галина Федорівна, 02.08.1951 р.н., яка
зареєстрована за адресою: 87548, Донецька область, м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 147 «а», кв. 9, викликаються для участі у розгляді
справи, яка відбудеться 05 травня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання представника відповідача по
справі №409/334/16-ц за позовом Сухомлина Сергія Івановича до Олександрівської міської ради про визнання права
власності на спадкове майно в порядку спадкування за законом.
Судове засідання відбудеться 05.05.2016 року о 09:00
год. в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається представник відповідача — Олександрівської міської ради, останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Олександрівськ, Червона площа, буд.16.
У випадку неявки представника відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання представника відповідача по справі
№ 409/539/16-ц за позовом Бузовського Миколи Олексійовича,
Бузовської Тетяни Дмитрівни, Панасенко Ольги Миколаївни, Бузовського Ігоря Миколайовича до Луганської міської ради про
визнання права власності.
Судове засідання відбудеться 04.05.2016 року о 09:00 год.
(резервна дата на 10.05.2016 року о 09:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається представник відповідача — Луганської міської
ради, останнім місцем реєстрації є: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.
У випадку неявки представника відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Д.Б. Баронін

Суддя Полєно B.C.

Суддя Полєно B.C.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 04 травня 2016 року о 13-30 год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2,
каб.24, по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приват банк» про стягнення заборгованості в якості відповідача: Гора Олександра Станіславовича, останнє місце проживання: 83074, Донецька
область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Уборевича, 11.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами
Суддя Т.О. Мартишева ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Селюка Артема Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року о 09.00 годині для розгляду цивільної справи № 655/185/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Селюка Артема Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Васильченко О.Г.

викликає в якості відповідача за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 11
травня 2016 року о 10-00 год., Войнову Ларису Миколаївну (цивільна справа №428/3690/16-ц);

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Зарубайко С.С. про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/762/16-ц — Зарубайко Сергій Сергійович, 12 липня
1983 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м.
Костянтинівка, вул. Білоусова, 14/17, викликається у судове
засідання на 08-30 год. 05 травня 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 докази. У випадку неприбуття відповідач повинний
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Славутицький міський суд Київської області викликає Андронову Олесю Володимирівну як відповідача у цивільній справі № 377/241/16-ц; П №
2/377/143/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Андронової О.В. про стягнення заборгованості за
кредитним договором у судове засідання на
10.05.2016 року о 09 годині 00 хвилин. Судове засідання відбудеться за адресою: 07101, Київська область, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 3,
суддя Теремецька Н.Ф. Одночасно пропонуємо Андроновій О.В. отримати у суді копію позовної заяви
з додатками.
Суддя Н.Ф. Теремецька

Горностаївський районний суд Херсонської
області викликає Полуекто Лілію Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року
о 09.00 годині дня розгляду цивільної справи
№ 655/184/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Полуекто Лілії Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10.
Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за
її відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Посунько Г.А.
Суддя Посунько Г.А.
Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Підорича Олексія Анатолійовича в судове засідання, яке відбудеться 05 травня 2016 року о 09.00 годині для розгляду цивільної справи № 655/186/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Підорича Олексія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя О.В. Неженцева

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Юшкевич
Павла Станіславовича до Юшкевич Леонарди Генрихівни, Рижкової Олександри Петрівни, третя особа: Бердянський міський
відділ управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області, про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням.
Суд викликає відповідачів Юшкевич Леонарду Генрихівну,
Рижкову Олександру Петрівну в судове засідання, яке відбудеться 11.05.16 року о 09-00 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.506. Суддя Ревуцький С.І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному
порядку.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Арсланбек Бурак, останнє відоме місце
реєстрації якого: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 152А, кімната 7-16, в судове засідання на 30.05.2016
року о 10 год. 00 хв. на розгляд цивільної справи за
позовом Ясінової Ганни Сергіївни до Арсланбек
Бурак про визнання шлюбу фіктивним з моменту укладення, яке відбудеться в приміщенні суду: м. Київ,
вул. П. Потєхіна, 14 А, кабінет № 27.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені
статтями 169, 170 ЦПК України.
Суддя В. П. Катющенко
Суддя Н. В. Антонова

Макарівський районний суд Київської області повідомляє про те, що 05.05.2016 об 11.00 год. в приміщенні
суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл., вул.
Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна справа за позовом
Авраменка Юрія Миколайовича до Авраменко Олени
Леонідівни, Авраменко Миколи Юрійовича, Авраменко
Наталії Юріївни, Авраменко Тетяни Юріївни про визнання
осіб втратившими право користування житловим будинком, суддя Косенко А.В.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
по вищевказаній справі буде винесено заочне рішення.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Войтенка Анатолія Михайловича про те, що 10
травня 2016 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою:
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, Сумської області буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа
за позовом Сумського національного аграрного університету в особі Роменського коледжу СНАУ до Войтенка Анатолія Михайловича про стягнення заборгованості за
надання освітніх послуг.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Войтенко Анатолій Михайлович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Трохімовіч Вікторію Володимирівну про те, що 19 травня 2016
року о 09 годині 15 хвилин Дніпровським районним судом
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39
буде розглядатись цивільна справа № 755/3390/16-ц за
позовною заявою Літвінова Андрія Олександровича до
Трохімовіч Вікторії Володимирівни про стягнення боргу
та процентів за договором позики в якості відповідача,
останнє відоме місце проживання відповідача: вул. Червоноткацька, буд. 30, кв. 4, м. Київ.
У випадку неявки в судове засідання, справа буде розглянута у Вашу відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Захарової О.В. про стягнення заборгованності.
Відповідачка Захарова Олена Вікторівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Руська, буд. 55, викликається 10 травня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Посунько Г.А.

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

Суддя В. І. Євтюшенкова
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 КВІТНЯ

Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

ження, або, якщо розуміти це ширше, у закритому від світу СРСР.
Таким чином глядача закликають поглянути на катастрофу не лише як на техногенну, а й як на прояв і наслідок радянської тоталітарної системи. За словами авторів проекту, інсталяція «Під саркофагом» показує паралелі між мутаціями живого організму внаслідок радіації та мутаціями суспільства через совковість, від яких
ми й досі потерпаємо.
Автори: Володимир В’ятрович, Ольга Сало, Ярина Ясиневич.
Над проектом працювали: Андрій Когут, Анна Олійник, Володимир
Бірчак, Василь Ліпінський, Аліна Шпак. Дизайн: Ольга Сало. Виготовлення: GalNext.

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

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО
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Орган звучав
на підтримку
українських воїнів
Фото з сайту Уманського НУС

Студенти уманського вишу передають мальованкам свій настрій
віла про писанки, яких величезне розмаїття, про інструменти, якими користуються під
час розпису, та про техніку нанесення орнаменту на яйце.
Прикрашала майстер-клас тематична виставка «Великдень
в Україні», яку підготували
працівники наукової бібліотеки. Своєрідною окрасою пе-
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Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

найкращої академічної групи
університету, працівники наукової бібліотеки та всі охочі. Долучилася до таїнства розпису писанок і ректор Уманського НУС
Олена Непочатенко.
Керівник студії образотворчого мистецтва міського Будинку дитячої та юнацької
творчості Регіна Строй розпо-

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

Укргiдрометцентр

У сяйві «Великодніх барв»
ХРИСТИЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ. На виставці писанок «Великодні барви», яку цілий тиждень експонували в Черкаському міському палаці молоді, було представлено близько
40 робіт. Їх виконали юні черкащани та студенти державного художньо-технічного коледжу. Дерево життя — так
окреслили тематику своїх робіт юні художники.
Як розповіла художній керівник міського палацу молоді Анна Величко, таку виставку організовують уже вп’яте. Роботи
Анни Шариги, Ольги Фіялко,
Оксани й Ірини Коваленко, Софії Богмій та Анастасії Трушиної відзначено подяками і грамотами. Саме вони привезли
свої роботи на київський фестиваль «Писанковий рай», а
разом з ними й учні шкіл естетичного виховання та «Багатопрофільного молодіжного
центру». Уже тричі черкащани
на цьому фестивалі здобували
дипломи І ступеня.
У ці передвеликодні дні в багатьох містах і селах області
тривають тематичні виставки і
майстер-класи з писанкарства.
Ось і в Уманському національному університеті садівництва
відбувся такий майстер-клас. У
ньому взяли участь студенти
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редсвяткового майстер-класу
стала виставка особистої колекції великодніх прикрас, серветок та писанок бібліографа
Вікторії Гейко.
Вироби вийшли по-святковому свіжі, барвисті. Адже кожен вклав у писанку частинку
своєї душі, традицій українського народу.

БЛАГОДІЙНІСТЬ. У Чернівцях тріумфально пройшли благодійні концерти французького органіста і диригента Жана-Марі Леруа,
спрямовані на допомогу українським бійцям, пораненим під час
АТО.
— Торік я записав у вашому місті та в білгород-дністровському
костелі диск органної музики різних епох, де звучить і сучасний
твір українського композитора В’ячеслава Назарова, — розповідає маестро. — Виручені з його продажу кошти перераховано на
лікування, зокрема протезування, військових, що воювали на сході
України. Концертами напередодні Великодня хочу підтримати всіх
українців у прагненні миру і свободи, бо я дуже люблю вашу країну. У себе на батьківщині Жан-Марі Леруа намагається пропагувати Україну, бере участь у всіх мітингах та демонстраціях на знак
солідарності з українським народом.
Головний органіст паризького собору Нотр-Дам де Назарет, він
уперше приїхав у нашу країну 2003 року в межах обміну з Київською музичною школою ім. М. Лисенка. Відтоді підтримує зв’язки
з Україною. Товаришує з Мирославом Скориком, сприяє концертним обмінам музикантів України та Франції. Полюбляє виступати
у Чернівцях, де є хороші органи.
Твори у виконанні Жана-Марі Леруа звучали в Залі органної та
камерної музики Чернівецької обласної філармонії, а також у Малій Базиліці Воздвиження Всечесного Хреста в дуеті з віолончелісткою з Києва випускницею Паризької консерваторії Анною Кузіною, яка грає у Симфонiчному академічному оркестрi Нацiональної фiлармонiї України.
Під час концертів маестро вбирався у вишиванку.
— Я хочу, щоб в усій Україні панувала радість. Саме це й намагаюся донести своєю музикою, — наголошує Жан-Марі Леруа.

Підозрюваний Полянський Василь Володимирович, який проживає за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Червоноармійська, буд. 46, кв. 50, відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України вам необхідно з’явитися 04.05.2016 р. до прокуратури
Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 7 (телефон: 0532-56-04-78), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015170000000216 за підозрою вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307
КК України.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
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Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ОГОЛОШЕННЯ

ПІД САРКОФАГОМ. Кияни та гості столиці до 29 квітня мають
змогу побувати всередині укриття Чорнобильської АЕС, завітавши
у підземний перехід на Європейській площі, де до 30-х роковин катастрофи представлено документальну інсталяцію «Під саркофагом». Це історичний та мистецький проект, що демонструє наслідки використання «мирного» атома в умовах тоталітаризму. Організатори, а це Український інститут національної пам’яті, архів
Служби безпеки України та Центр досліджень визвольного руху,
обрали поєднання творчих образів, цифр і фактів.
Інсталяцію розташували в підземному переході, аби відвідувачі
могли відчути ефект перебування у замкненому просторі зони ура-
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