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Майже 200 українських
сіл 55 років тому
пішли під воду
рукотворного
Кременчуцького моря

П’ЯТНИЦЯ, 6 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

У степовому селі Хрестівка
на Херсонщині відбувся третій
міжрайонний літературний конкурс
шкільної молоді «Зачарування
словом» імені Олександра Кулика

№85 (5705)

ЦІНА ДОГОВІРНА

З виставки в зону АТО

ЦИТАТА ДНЯ

Жером Ваше:

Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

«Місія продовжить
на політичному
рівні дискусії з
українською владою
в контексті другого
перегляду програми,
підтримуваної
фінансуванням у
рамках угоди EFF».
Постійний представник МВФ в Україні про позитивні
очікування від роботи місії в період з 10 по 18 травня

Ніколи знову!
НАПЕРЕДОДНІ. Під головуванням віце-прем’єр-міністра
Павла Розенка відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня пам’яті та примирення і
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. «Мета
проведення цьогорічних заходів — вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв війни, що
стала найкривавішою в історії людства, нагадати суспільству про внесок України у перемогу над нацизмом, про ті
втрати та жертви, яких зазнав український народ», — зазначив урядовець.
Символами цьогорічних заходів будуть уже усталені символ «Мак пам’яті» та гасло «Пам’ятаємо. Перемагаємо».
Особливу увагу приділять відзначенню Дня пам’яті та примирення 8 травня, адже на цей день припадає Провідна неділя, яка є днем традиційного вшанування померлих.
Йшлося й про безпеку і роль правоохоронців. Адже дні 89 травня можуть використати окремі сили для спроб розхитати ситуацію в країні та поглибити протистояння у
суспільстві. «Сподіваюся на здоровий глузд і толерантність
українців», — цитує слова урядовця його прес-служба.

ЦИФРА ДНЯ

65,5 млрд доларів
становив торік державний і гарантований
державою борг України. Це на 6,2%
менше, ніж позаторік

Один з авторів цифрових засобів зв’язку Євген Павелко вважає, що обладнання українського виробництва
для військових потреб досягло сучасного рівня
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ВИНАХІДНИКИ ДЛЯ АРМІЇ. Нові розробки військового призначення

вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу
наближають нас до перемоги

Дітям — відпочинок, учителям — можливості
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр доручив переглянути модель літнього оздоровлення

школярів та анонсував якісну професійну освіту
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»
ього разу учасники урядового зібрання розглянули з
легкої руки Прем’єр-міністра
Володимира Гройсмана питан-

Ц

ня проведення урочистостей і
вшанування 8-9 травня, забезпечення регіональних лікарень
необхідними вакцинами та
медпрепаратами, безперебійної подачі в регіонах гарячої
води.

Розпочали із травневих вихідних. Глава уряду попросив, щоб
цими днями профільні міністерства забезпечили високий рівень
безпеки громадян. Міністерство
соціальної політики має в травні
провести виплати ветеранам вій-

ни. Одноразова допомога становитиме вже не 150 — 160 гривень, як торік, а 400 гривень.
Щодо гарячого водопостачання в
регіонах у Прем’єра теж чітка
позиція: уряд скасував усі перешкоди для отримання енергоре-

сурсів регіональними підприємствами теплокомуненерго. «Де
немає гарячої води — це
питання до органів влади.
Щодо газопостачання знято всі перешкоди», — додав
Володимир Гройсман.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 5 травня 2016 року
4 820103 080046

USD 2519.5281
EUR 2898.7171
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8076
за 10 рублів

/ AU 323255.46

AG 4328.55
PT 272360.99
за 10 тройських унцій

PD 155454.88

6 травня 2016 року, п’ятниця, № 85

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Жидачівський районний суд Львівської області викликає в судове засідання в якості відповідачів Леонтьєва Юрія Олексійовича, 1952 р.
н., Леонтьєва Костянтина Юрійовича, 1980 р. н.,
та Леонтьєву Неонілу Миколаївну, 1983 р.н., жителів м. Ходорів, вул. Чорновола, 11/4 Жидачівського району Львівської області, по цивільній
справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредекс Фінанс» до Леонтьєва
Юрія Олексійовича, Леонтьєва Олексія Юрійовича, Леонтьєва Костянтина Юрійовича та Леонтьєвої Неоніли Миколаївни, Леонтьєвої Вероніки
Олексіївни, т.о. Служба у справах дітей Жидачівської РДА про усунення перешкод у здійсненні
права власності та виселення. Судове засідання
відбудеться 10 травня 2016 року о 14 год. 00 хв.
у приміщенні Жидачівського районного суду за
адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська область.
У разі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за його
відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає ЛоПовідомляємо Учасників Товариства з обмежеПовідомляємо Учасників Товариства з обмеженою відповідаль- ною відповідальністю Науково-дослідний гачова Олександра Івановича як відповідача по цивільній справі
ністю
Науково-дослідний центр «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ: 00242985) про прове- № 461/11863/15-ц, 2/323/140/16 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
центр «КВАЗАР (код ЄДРПОУ: дення Загальних Зборів Учасників Товариства (на 20.06.2016

00242985) про проведення Загальних Зборів
Учасників Товариства (на 08.06.2016 року об
11 год. 00 хв., місце проведення: 03141, м.
Київ, вул. Волгоградська, буд. 9, кв. 34), на
яких будуть розглядатись питання порядку
денного:
1. Про розгляд звіту Директора Товариства
з приводу ведення ним господарської діяльності Товариства, виконання ним функціональних обов’язків керівника Товариства, а
також ефективності реалізації керівником Товариства мети діяльності Товариства.
2. Вирішення питання щодо подальшого
перебування Франко О. А. на посаді Директора Товариства за результатом розгляду
його звіту Загальними Зборами Учасників Товариства.
Учасник Товариства А. В. Білий
Суддя О. Й. Галій
Учасник Товариства С. В. Булгач

року о 10 год. 00 хв., місце проведення: 03141, м. Київ, вул.
Волгоградська, буд. 9, кв. 34), на яких будуть розглядатись питання порядку денного:
1) Про внесення часток учасників Товариства до статутного
капіталу Товариства.
2) Про виключення зі складу учасників Товариства осіб, які
в порушення вимог чинного Статуту Товариства своєчасно не
внесли своєї частки до статутного капіталу Товариства.
3) Про розподіл часток учасників Товариства у статутному
капіталі Товариства.
4) Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5) Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно внесення змін до установчих документів
Товариства.
Учасник Товариства А. В. Білий
Учасник Товариства С. В. Булгач

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад
Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника
Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів
та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань
25 квітня 2016 р. № 5

ОГОЛОШЕННЯ
про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань,
першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань
Відповідно до статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Комісія з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного
бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань
(далі – Конкурсна комісія) оголошує конкурс на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора
Державного бюро розслідувань.
Умови проведення конкурсу. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань відповідно до статей 11 і 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», має
відповідати таким вимогам:
громадянство України;
вік не молодше 35 років;
вища юридична освіта;
стаж роботи в галузі права не менше 10 років (після здобуття вищої юридичної освіти);
досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років;
володіння державною мовою;
відсутність членства в політичній партії;
відсутність як на сьогодні, так і в минулому членства в організації, забороненій законом або судом;
відсутність чинного рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;
відсутність судимості за вчинення злочину, не погашеної або не знятої в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи); непритягнення
протягом останнього року до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
високі моральні якості та бездоганна репутація;
спроможність за станом здоров’я виконувати службові обов’язки.
Кандидат на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань для
участі у конкурсі відповідно до статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» має
подати до Конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», на
обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також на участь у психофізіологічному дослідженні із
застосуванням поліграфа та проходження тестування на знання законодавства (додаток 1, розміщено на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України);
автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту,
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях (у тому числі в
минулому), наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно
від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості (в друкованому вигляді);
копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки);
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;
копії документів про вищу освіту (диплом), вчені звання та наукові ступені;
копію трудової книжки (у разі наявності) або копію документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з відповідною юридичною особою, а також самостійно складену кандидатом довідку про тривалість стажу роботи в галузі права та тривалість роботи на керівних посадах
(додаток 2, розміщено на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України);
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо неперебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах
охорони здоров’я (згідно з Порядком проведення медичного огляду особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, затвердженого наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. № 578);
копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
есе на тему «Концепція діяльності Державного бюро розслідувань. Десять першочергових кроків протягом півроку».
Вимоги до оформлення есе:
обсяг до 5 друкованих сторінок;
шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
основні положення тез у тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;
перелік із зазначенням усіх поданих документів (опис вкладення);
інші документи, що можуть підтвердити високі моральні якості та бездоганну репутацію кандидата.
До документів додається оптичний диск із скан-копіями (електронними варіантами) всіх поданих документів.
Вимоги до скан-копій документів:
кожний із перелічених документів сканується окремим файлом;
назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше двох слів) та прізвища кандидата. Наприклад, «Заява Петренка», «Концепція
ДБР Ковальчука», «Трудова книжка Іванькова», «Диплом про освіту Середи»;
скан-копії документів у форматі PDF (Portable Document Format) або Microsoft Word.
Всі копії документів мають бути засвідчені особисто кандидатом. На копіях проставляється відмітка «З оригіналом згідно», особистий підпис кандидата,
його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.
Копії документів (паперовий та електронний варіант) мають бути якісними (фотографії з чітким зображенням).
Строки проведення конкурсу. Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 10 травня по 8 червня 2016 року включно.
Документи необхідно надсилати лише поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу Секретаріату
Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2).
Строк подання документів на конкурс не вважається пропущеним, якщо документи відправлено поштою до закінчення строку.
Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «НА КОМІСІЮ ДБР».
Контактна особа – Шаповал Наталія Петрівна (тел.: (044) 256-73-91; кімн.: 478; e-mail: dbr@kmu.gov.ua).
Інформація щодо проведення конкурсу та форма заяви про участь у конкурсі розміщена на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України:
http://www.kmu.gov.ua/

до Логачова Олександра Івановича про звернення стягнення у
судове засідання, розгляд якої відбудеться 10.05.2016 року о
09.00 годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14.
Суддя М. М. Мінаєв

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання представника Кіровської центральної міської лікарні по цивільній справі № 329/138/16-ц за позовом Бондаренко Станіслава
Олександровича про стягнення заборгованості по заробітній платі та
середнього заробітку за час затримки розрахунку. Судове засідання
відбудеться 11.05.2016 року о 10 годині 00 хвилин в залі судового
засідання № 1 Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, 391.
В разі неявки представника відповідача у судове засідання на вказану дату, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Д. О. Покопцева

В провадженні Коростишівського районного суду
Житомирської області перебуває цивільна справа
№ 280/234/15-ц за позовом заступника прокурора Житомирської області в інтересах Квітневої сільської ради, Житомирської обласної державної адміністрації, ДП
«Коростишівський лісгосп АПК», Державної екологічної інспекції у Житомирській області, Державної інспекції сільського господарства в Житомирській області до Головного
управління Держкомзему в Житомирській області, Реєстраційної служби Коростишівського районного управління
юстиції до Козачука Я.Є., Білько Б.І., Магаляс О.Л., Баратинської Н.М. про визнання недійсними наказів ГУ
Держземагентства у Житомирській області, скасування рішень про державну реєстрацію права власності земельних
ділянок, повернення земельних ділянок.
Судовий розгляд справи відкладено на 11.05.2016 року
на 14 год. 00 хв. в Коростишівському районному суді за
адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52,
суддя Р.О. Василенко, тел. 5-09-70.
В судове засідання викликаються відповідачі: Козачук
Ярослав Євгенійович, місце проживання: вул. Булаховського , 28-в, кв. 58, м. Київ; Білько Богдан Іванович, місце
проживання: вул. Суворова, 13, кв. 276, м. Київ; Баратинська Ніна Михайлівна, місце проживання: вул. Метробудівська, 14/12, кв. 10, м. Київ.
Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідачів в судове засідання справа буде розглянута в
їх відсутність.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня, 4)
розглядає кримінальне провадження №1-кп/225/62/2016
за обвинуваченням Погодіна Вадима Вікторовича, Сухомлинова Максима Вікторовича, Москальова Юрія Аркадійовича за п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Обвинувачені по
справі: Погодін Вадим Вікторович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 104/146), Сухомлинов
Максим Вікторович (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул. Первомайська, 2/6), Москальов Юрій Аркадійович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Матросова, 25) викликаються на 13 травня 2016 р. на
10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Діденко Світлану Василівну про те, що
судовий розгляд цивільної справи за позовом Діденко
Тетяни Григорівни до Діденко Сергія Володимировича,
Діденко Світлани Василівни про стягнення аліментів на
неповнолітню дитину призначено на 10.05.2016 р. об
11.00 год. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. К. Маркса, 18,
м. Первомайськ Миколаївської області.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне
рішення.

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської
області знаходиться цивільна справа за №691/308/15-ц, провадження №2/691/206/15 за позовом Удовик Алли Григорівни до Сівєріна Євгенія Юрійовича про стягнення аліментів на утримання
дитини.
Розгляд справи призначено на 11 травня 2016 року о 09 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. 1 Травня, №9, суддя Савенко О. М.
Суд викликає Сівєріна Євгенія Юрійовича, жителя м. Кременчук, вул. Східна, №23, кв.1 Полтавської області, як відповідача у
справі. Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа згідно з
вимогами ЦПК України буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами в справі. При публікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається повідомленим належним
чином про день, час та місце розгляду справи.

Суддя О. Г. Геря

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Органу опіки та піклування Никифорівської сільської ради про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей, відповідач
по справі:
— Крутій Олена Андріївна, 24.04.1978 р. н., місце реєстрації:
вул. Лесі Українки-195, смт Ясногірка, місце проживання: вул.
Тимірязєва, 56, с. Никифорівка Артемівського району, викликається на 16.05.2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду, каб.
№ 309, 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 розглядатися у їх відсутСуддя Р.О. Василенко ності.
Суддя Тверський С. М.

Суддя С.О. Сотська

Тростянецький районний суд Вінницької області
викликає відповідача Приватне підприємство «Імпрекс» в попереднє судове засідання по цивільній
справі № 147/377/16-ц за позовом Бондара Олександра Васильовича до Приватного підприємства «ІМПРЕКС» про повернення суми позики, яке
відбудеться 11 травня 2016 р. о 10 год. 00 хв. за адресою суду: 24300, вул. Соборна, 21, смт Тростянець
Тростянецького району Вінницької області.
В разі неявки в попереднє судове засідання відповідача, справа буде розглянута у його відсутність
за наявними у справі доказами.
Суддя Г. М. Костюк

Суддя О. М. Савенко
Краматорський міський
суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21)
13.05.2016 р. о 09.30 год.
розглядає
кримінальну
справу за обвинуваченням
Грошевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1
КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання є
обов’язковою.

Артемівський міськрайонний суд
Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає кримінальне
провадження відносно Мартиненка
Юрія Михайловича за ст. 258-3 ч.1
КК України. Обвинувачений Мартиненко Ю.М. (зареєстрований: Донецька обл., Бахмутський район
(Артемівський), м. Сіверськ, вул. Леніна, 39) викликається на 18 травня
2016 року о 14.00 годині до суду,
каб. № 308, для участі у розгляді
справи по суті. У випадку неприбуття
обвинувачений повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Літовка В.В.

Суддя С.П. Букрєй

Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає Нищика Олександра
Івановича як відповідача у судові засідання, які відбудуться 13 травня 2016 року о 08
год. 30 хв. та 18 травня 2016 року о 08.30 год., в разі неявки 13 травня 2016 року о 08
год. 30 хв. у приміщення Монастирищенського районного суду Черкаської області, що
розташований за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монастирище Черкаської області, у
справі № 702/405/16-ц, провадження № 2/702/206/16 за позовом Бондаренко Надії Василівни до Нищик Оксани Віталіївни, Нищика Олександра Івановича, третьої особи без
самостійних вимог на предмет спору: Органу опіки та піклування Монастирищенської
РДА про позбавлення батьківських прав.
Монастирищенський районний суд пропонує Нищику О. І. подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі до визначеного судом дня
проведення судового засідання.
У разі неявки у судові засідання Нищика О. І., справа буде розглянута у відсутності
вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Тернівським міським судом Дніпропетровської області 01 березня 2016 року ухваВ порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської
області повідомляє, що судове засідання за позовом Кравченко Людмили Воло- лено заочне рішення по цивільній справі № 194/1669/15-ц за позовом Власової Любові
димирівни до Потерайла Василя Андрійовича про повернення боргу та процентів Іванівни до Власова Сергія Михайловича про усунення перешкод у здійсненні права
за договором позики призначено на 13 травня 2016 року на 10 годину 00 хвилин розпорядження майном шляхом зняття з реєстраційного обліку, яким позовні вимоги
та буде проведено в приміщенні суду за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, задоволено повністю та вирішено усунути Власовій Любові Іванівні перешкоди у здійсвул. Котляревського, 62, 2 поверх, кабінет № 17 під головуванням судді Короткої ненні права розпорядження майном, а саме квартирою № 1 в будинку № 20 по вул. Дубініна в м. Тернівка Дніпропетровської області, шляхом зняття з реєстраційного обліку
А. О. Для участі у справі як відповідач викликається Потерайло Василь Андрійович, Власова Сергія Михайловича, 24 березня 1975 року народження., та стягнуто з Власова
останнє відоме місце проживання: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, Сергія Михайловича на користь Власової Любові Іванівни судовий збір у сумі 487 (чобуд. 44, кв. 10.
тириста вісімдесят сім) грн. 20 коп.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у даній справі він вважаДане оголошення вважається належним повідомленням та відповідачу роз’яснюється повідомленим про день, час та місце її розгляду. Відповідачу пропонується ється його право згідно зі ст. 228 ЦПК України у разі незгоди із судовим рішенням
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача звернутися до Тернівського міського суду Дніпропетровської області з заявою про його
на розгляд справи, за умови відсутності повідомлень про причини його неявки, скасування протягом 10 днів з дня опублікування цього оголошення.
Суддя Д. С. Ротаєнко справа буде розглянута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.
Суддя І. П. Пономаренко
Тараненко Руслан Олександрович, останнє місце проживання чи мешкання:
В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться
м. Дніпродзержинськ, пр-т М. Жукова, буд. 18, кв. 15, викликається у відкрите області повідомляє, що судове засідання за позовом КП «Прилуцька міська дру- цивільна справа за позовом Дацкової Дар’ї Вячеславівни до Сінгіної Тамари
судове засідання як відповідач на 13.00 годину 12 травня 2016 року у цивільній карня» до Кулик Марії Василівни про стягнення суми заборгованості за догово- Іванівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
справі за позовом Мастікашевої Дарьї Дмитрівни до Тараненка Руслана Олек- ром призначено на 24 травня 2016 року об 11 годині 00 хвилин та буде проведено
сандровича про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без в приміщенні суду за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Котлярев- спору, Дацкова Катерина В’ячеславівна, про припинення права власності на
частину квартири та набуття права власності на частину квартири за набузгоди батька.
ського, 62, 2 поверх, кабінет № 10 під головуванням судді Ільченка О. І.
вальною давністю.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
Для участі у справі як відповідач викликається Кулик Марія Василівна,
судді Байбари Г.А. в приміщенні Дніпровського районного суду м. ДніпродзерРозгляд зазначеної справи повторно призначено на 15 червня 2016 року
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет- 12.10.1994 р.н., останнє місце проживання: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва (адБерегова, буд. 119, але згідно довідки УДМС м. Прилуки вибула до м. Києва.
ровського, 166, 1 поверх, кабінет № 2.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у даній справі вона вва- реса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306).
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
Суд викликає в судове засідання Сінгіну Тамару Іванівну як відповідача.
відповідач Тараненко Руслан Олександрович вважається повідомленим про час жається повідомленою про день, час та місце її розгляду. Відповідачу пропонуУ разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
відповідача на розгляд справи, за умови відсутності повідомлень про причини її наявними в ній доказами.
Суддя Байбара Г. А. неявки, справа буде розглянута в її відсутність на підставі наявних у ній доказів.
Суддя А. Гуменюк
До Святошинського районного суду м. Києва
Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за заявою Мельникової Інни
Сватiвський районний суд Луганської області, який розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-рiччя Перемоги, 34, викликає Ладченко Ніну Сергіївну, Ладченка Віталія за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з
Петрівни до Мельникова Володимира Володимировича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Мельников Володимир Володимирович, 15.09.1970 р.н., зареєстрованим Олександровича як вiдповiдачiв в судове засідання по цивiльнiй справі № 426/6553/15-ц за позо- № 7, викликається Ковба Олександр Миколайопо місту Києву не значиться, викликається до суду на 15 червня 2016 р. о 09.30 год., каб. № 9, в вом ПАТ «Банк Форум» до Ладченко Ніни Сергіївни, Ладченка Вiталiя Олександровича про стяг- вич, 20.09.1968 року народження, в судове засідання 06.06.2016 року на 11.45 год. по справі за
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 14.00 год. позовом Федорця Георгія Миколайовича до
приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б для участі у розгляді справи по суті.
У разi неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на пiдставi Ковби Олександра Миколайовича про стягнення
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причину нест. 169 ЦПК України.
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
заборгованості.

Суддя Ларіонова Н. М.

Суддя М. А. Гашинський

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

Суддя Миколаєць І. Ю.
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оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
До уваги громадян
власників земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів
на території Наливайківської сільської ради Макарівського району Київської
області, Макарівської селищної ради Київської області, Липівської сільської ради
Макарівського району Київської області та Плахтянської сільської ради
Макарівського району Київської області!
Планом заходів на 2006 – 2010 роки щодо реалізації енергетичної стратегії України
на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27.07.2006 № 436-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо
реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» та «Схемою розвитку
ОЕС України на 2010 рік з перспективою до 2015 року» та іншими відповідними урядовими програмами, планами і переліками заходів, спрямованими на економічний і
соціальний розвиток держави та на забезпечення енергетичної і національної безпеки
України в цілому, передбачено реалізацію проектів будівництва стратегічних системоутворюючих магістральних енергетичних об’єктів, у тому числі проекту «Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних
електростанцій:ПС 750 кВ Київська з заходами повітряних ліній 330 – 750 кВ» до
складу якого входить будівництво заходів повітряних ліній напругою 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська» (далі – заходи ПЛ 330 кВ Новокиївська –
Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»).
Замовником проектування та будівництва вказаних стратегічних системоутворюючих магістральних енергооб’єктів для суспільних потреб визначено державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – ДП «НЕК «Укренерго»).
На підставі розробленої та погодженої в установленому порядку відповідної документації із землеустрою, відповідно до статей 122, 123, 146, 147 і 149 Земельного
кодексу України, Закону України від 17.11.2009 № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають
у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 №1061-р «Про вилучення
та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення, погодження зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності», розпорядження Київської ОДА від
22.12.2014 №455 «Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування державному підприємству «національна енергетична компанія «Укренерго» зі
зміною їх цільового призначення», розпорядження Київської ОДА від 22.12.2014
№456 «Про заходи щодо викупу або примусового відчуження земельних ділянок, що
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності, з подальшим їх наданням у постійне користування
ДП «НЕК «Укренерго» прийнято розпорядження голови Макарівської районної державної адміністрації від 09 грудня 2015 № 445 «Про викуп або примусове відчуження
земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з подальшим наданням цих
земельних ділянок у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» із зміною їх цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська» зі змінами від
18 лютого 2016 № 76 «Про внесення змін до розпорядження до розпорядження голови Макарівської райдержадміністрації від 09.12.2015 №455».
Шановні громадяни – власники земельних ділянок, які розташовані за межами
населених пунктів на території Наливайківської сільської ради Макарівського району
Київської області, Макарівської селищної ради Київської області, Липівської сільської
ради Макарівського району Київської області та Плахтянської сільської ради Макарівського району Київської області, а саме:
Ніщенко Михайло Григорович;
Ніщенко Марія Андріївна;
Булах Валентина Володимирівна, Булах Ганна Григорівна;
Довгань Марiя Артемiвна;
Кущенко Ганна Семенiвна;
Соловей Микола Васильович;
Голота Надія Миколаївна;
Хмельовський Микола Пантелейович;
Дмитрів Роксолана Петрівна;
Бургела Любов Петрiвна;
Здольник Катерина Степанiвна;
Черниш Ганна Іванівна;
Булах Анатолій Олександрович;
Бараш Надія Петрівна;
Марченко Ганна Григорівна;
Булах Софія Василівна;
Кущенко Людмила Iванiвна;
Підсуха Євген Олександрович, Лопаткіна Наталія Олександрівна;
Савран Олег Миколайович;
Кошуба Аліна Валеріївна;
Пшик Ганна Василiвна;
Булах Михайло Іванович, Стаднік Ніна Іванівна;
Фернандез Марія Роландівна;
Балинська Алiна Валерiївна;
Сліпко Валентина В’ячеславівна;
Іващенко Світлана Вячеславівна;
Божок Борис Миколайович;
Кухаренко Софія Іванівна;
Іващенко Онисія Антонівна;
Павлюк Олег Володимирович;
Потапов Євген Євгенович;
Ярмальчук Володимир Васильович;
Каменяр Сергій Володимирович;
Яковлева Алла Сергіївна;
Євцихевич Марина Володимирівна;
Арчакова Тетяна Миколаївна;
Коваль Марія Іванівна;
Кириченко Лариса Миколаївна;
Сітніков Вячеслав Євгенович;
Курочкін Тимур Ігорович;
Козиренко Галина Іллівна;
Свець Анна Леонідівна;
Смаль Станіслав Миколайович;
Скляров Валерій Федорович;
Назимко Сергій Петрович;
Очеретюк Олександра Федорівна;
Юхименко Ганна Іванівна;
Кільбаєв Віктор Сисенович;
Кільбаєва Валентина Сисентівна;
Приймак Тетяна Іванівна;
Ющенко Ігор Васильович;
Присяжний Юрій Віталійович;
Чумак Леонід Антонович;
Даниленко Станіслав Юхимович;
Козиренко Юлія Валеріївна;
Бабіч Раїса Петрівна
з метою вжиття у визначеному законодавством порядку заходів щодо:
— викупу або примусового відчуження приватних земельних ділянок (їх частин)
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з подальшим їх наданням
(передачею) у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на
ПС 750 кВ «Київська»;
— укладання договорів з ДП «НЕК «Укренерго» на встановлення земельного сервітуту на право обмеженого строкового користування чужими земельними ділянками
(їх частинами) для прокладання (будівництва) та експлуатації заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»;
— визначення розмірів та узгодження порядку відшкодування землевласникам
збитків, які будуть заподіяні внаслідок будівництва заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська
– Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»,
для проведення переговорів щодо вищезазначених порушених питань Макарівська
районна державна адміністрація та ДП «НЕК «Укренерго» просять Вас звернутись
(особисто чи уповноваженим Вами особам, письмово (поштою, факсом, на E-mail)
чи у телефонному режимі) за нижченаведеними адресами та надати свої контактні
дані:
Макарівська
районна державна
адміністрація
(Макарівська РДА)
08000,
смт Макарів,
вул. Фрунзе, 30
тел. +38 (04578) 5-14-44
факс: +38 (04578) 5-12-81
e-mail: makadm@ukr.net

Відокремлений підрозділ
«Центральна електроенергетична система»
державного підприємства «Національна
енергетична компанія «Укренерго»
(Центральна ЕС)
інд. 01032,
м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 27,
тел.: +38 (044) 239-18-22
+38 (044) 249-18-25
факс: +38 (044) 239-43-78
E-mail: rdc@rdc.centre.energy.gov.ua
oks@rdc.centre.energy.gov.ua

Відповідно до ст.ст. 74 – 76 ЦПК України Приморський районний
суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засідання в
якості відповідача Звєрева Михайла Андрійовича по справі
№ 522/156/16 за позовом Одеського державного університету внутрішніх справ до Звєрева Михайла Андрійовича про відшкодування
витрат за навчання.
Судове засідання відбудеться 06.06.2016 р. о 12 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.
У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи, справа буде
розглянута за її відсутності.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 20
травня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул.Червоноармійська, 104, смт Високопілля Херсонської області, відбудеться судовий
розгляд по цивільній справі № 652/95/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Казбировича Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач Казбирович Олександр Олександрович, 12.04.1995 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки
неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача на підставі
наявних у справі доказів.

Відповідно до ст.ст. 74 – 76 ЦПК України Приморський районний
суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засідання в
якості відповідача Черниченка Сергія Костянтиновича по справі
№ 522/26292/15 за позовом Одеського державного університету внутрішніх справ до Черниченка Сергія Костянтиновича про відшкодування витрат за навчання.
Судове засідання відбудеться 08.06.2016 р. о 15 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.
У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи, справа буде
розглянута за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/847/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Шпанка Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 16.05.2016 року о 08-00 год. (резервна дата
23.05.2016 року о 08-00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідач Шпанко Юрій Олексійович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарєчний, 16/183.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними доказами.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 27 травня
2016 р. о 10 годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в приміщенні суду за
адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за
позовом Одеського державного університету внутрішніх справ до Анаскіна
Артема Ігоровича про відшкодування витрат за період навчання на загальну суму 35 416,00 гривень.
В судове засідання у вищевказаний час викликається відповідач – Анаскін Артем Ігорович. В разі його неявки в судове засідання, позов може бути
розглянутий за його відсутності та на підставі наявних у справі доказів.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1899/2016
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бабаєва Володимира Вадимовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце мешкання
відповідача Бабаєва Володимира Вадимовича: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Стачки, буд. 44. Відповідач Бабаєв В.В. викликається до суду на 16 травня
2016 року на 09 год. 30 хв. для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Дригваль

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Л. М. Чернявська

Суддя О. В. Ільяшевич

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів
за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у
судове засідання, яке відбудеться:
16.05.2016 року
14:30 Якуба Марина Володимирівна (цивільна справа 426/7159/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Половинка В. О.

Міловським районним судом Луганської області викликається до
суду:
- Лакатош Василь Іванович (останнє відоме місце проживання:
92505, Луганська обл., Міловський р-н, с. Великоцьк, вул. Міловська,
буд.21) на 09 годину 30 хвилин 19.05.2016 р. (резервна дата засідання
— 23.05.2016 року на 09:30) для участі у розгляді справи № 418/2/16-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Чехов С. І.

Монастирищенський районний суд Черкаської області (вулиця Соборна, 98, м. Монастирище) викликає Витрученка Олександра Михайловича як відповідача на 09 годину 00 хвилин 16.05.2016 року у
цивільній справі № 702/410/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Витрученка Олександра Михайловича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя М. В. Бурлака

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Шевчук Юлію Степанівну, яка проживає: м. Чернівці, вул. Учительська, 92/1, як відповідача по справі за позовом ТОВ «ФК «РАНТЬЕ» про стягнення боргу
за кредитним договором.
Розгляд справи відкладено на 12.05.2016 року о 10.00 годині у приміщенні Садгірського районного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Дусь
Тамару Василівну, 22.10.1955 р.н., як відповідачку в цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 30.05.2016 року о 15.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.
У разі неявки відповідачки слухання справи відбуватиметься за її
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачці обов’язок повідомлення про
причини неявки.
Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає
Лук’яненко Нелю Михайлівну, 29.08.1974 р.н., як відповідачку в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 25.05.2016 року о 12.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.
У разі неявки відповідачки слухання справи відбуватиметься за її
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачці обов’язок повідомлення про
причини неявки.
Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Ігнатенко Валентину Вікторівну, що 23 травня 2016 року о 08 год. 55 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни, вул.
Соборна, 12 Сумської області, буде слухатися в судовому засіданні цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ігнатенко Валентини Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка Ігнатенко Валентина
Вікторівна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Науменка Віталія Федоровича, що 17 травня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни, вул.
Соборна, 12 Сумської області, буде слухатися в судовому засіданні цивільна
справа позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Науменка Віталія Федоровича про
стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Науменко Віталій Федорович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Суддя О. О. Євлах

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача
по справі Самохіна Євгена Миколайовича, проживає: м. Луганськ, пров. Тінистий,
3, Артемівський р-н, в судове засідання по цивільній справі № 409/853/16-ц за
позовом Національної академії внутрішніх справ про відшкодування витрат,
пов’язаних з утриманням у навчальному закладі, що відбудеться 12.05.2016
року об 11 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікування цього оголошення відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року народження, в судове засідання
по кримінальному провадженню № 1-кп/331/20/2016 за обвинуваченням Федотова Михайла Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться
27.05.2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою:
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.
Суддя Беклеміщев О. В.

Суддя В. Г. Скворцова

Суддя Волкова Н. Я.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 20.05.2016 року о 08.30 годині розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Головка
Валерія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач у справі Головко Валерій Володимирович, останнє місце
реєстрації: м. Макіївка, м-н Мирний, 6/24, викликається на 20.05.2016
року о 08.30 годині до суду для участі у справі по суті.
Відповідачу пропонується надати свої зауваження щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Демидова В. К.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає Бабенко Аллу
Миколаївну, 05.10.1960 року народження, яка раніше проживала за адресою: вул. Карла Маркса, 4, м. Скадовськ, Херсонської області, в судове засідання як відповідачку по цивільній справі № 663/3501/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Бабенко Алли Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 11 травня 2016 року в приміщенні Скадовського районного суду Херсонської області за адресою:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 39, каб. № 6.
В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у відсутність
відповідачки за наявними доказами.

Московський районний суд м. Харкова викликає Бондаренка Сергія Михайловича, Гончарову Олену Іванівну як відповідачів по цивільній справі
№ 643/20455/14-ц за позовом Бєлецької Надії Микитівни до Ніколаєнко Майї
Сергіївни, Бондаренка Сергія Михайловича, Кітенка Олександра Львовича, Гончарової Олени Іванівни, треті особи: приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Міщенко Марія Володимирівна, приватний нотаріус
Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області Коробець
Олена Миколаївна про витребування майна з чужого незаконного володіння,
визнання іпотечного договору недійсним, скасування рішень державних реєстраторів — приватних нотаріусів, виселення з квартири та вселення.
Слухання справи призначено на 18.05.2016 року на 12.45 годину в приміщенні Московського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр-т
Московський, 38-Е, каб. 42.

Суддя О. Ю. Кустов

Суддя М. В. Мамалуй

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає як
відповідача Волківського Вадима Валерійовича, 27.08.1977 року народження, був зареєстрований за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 141, 02 червня 2016 року у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Волківського Вадима Валерійовича про стягнення заборгованості, справа
№ 279/11787/15-ц.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 38, зал № 2, о 16.30 годині 02.06.2016 року (реєстрація учасників проводиться секретарем в каб. № 26).
У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто в
його відсутність.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів по справі № 408/1302/16-ц
за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення заборгованості з Гуцала Олександра Володимировича
та Гуцало Оксани Василівни (с. Михайлівка, м. Ровеньки Луганської області).
Судове засідання відбудеться 13.05.2016 року о
10 годині 30 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
Суддя А. Л. Гонтар

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє,
що слухання справи № 686/6644/16-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Дзюби Олесі Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
відбудеться 17 травня 2016 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні Хмельницького міськрайонного суду по
вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.
Явка Дзюби Олесі Іванівни в судове засідання
обов’язкова.
Суддя О. Л. Заворотна

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Доненька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/604/16-ц, номер провадження
2/229/474/2016 за позовом Брахмі Оксани Сергіївни до
Брахмі Ноамен Бен Амара про стягнення аліментів на утримання дитини. Відповідач у справі Брахмі Ноамен Бен Амара,
01 січня 1978 року народження (останнє місце проживання:
м. Дружківка, Донецька обл., вул. Переяславська, буд. 17),
викликається на 17 травня 2016 р. на 16.30 годину до суду,
зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області повідомляє як відповідача Карасюк Валентину Володимирівну, 09.06.1964 р.н., проживаючу за адресою:
м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 91, кв. 4, про те, що
судовий розгляд цивільної справи за позовною заявою
ПАТ «Універсал Банк» до Карасюк Валентини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться 12.05.2016 року о 09 год. 00 хв. за
адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб.
10, 1-й пов.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
її відсутності за наявними у справі доказами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу № 243/3140/16-ц за позовом Василенка Юрія Павловича
до Горлівської міської ради, третя особа: приватний нотаріус
Слов’янського міського нотаріального округу Донецької області
Бігун Віталій Валерійович про встановлення факту, що має юридичне значення та визнання права власності в порядку спадкування. Відповідач у справі Горлівська міська рада (Донецька
обл., м. Горлівка, вул. Перемоги, 67) викликається об 11 год. 00
хв. 26 травня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Суддя В. О. Мороз

Суддя П. І. Профатило

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ільницької Олени Миколаївни про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Ільницька Олена Миколаївна,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Никонорівка, вул. Першотравнева, буд. 38, викликається на 16 травня 2016 року на 08 годину 45 хвилин
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 у її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Крошки Юлії Ігорівни про стягнення
заборгованості.
Відповідач у справі Крошка Юлія Ігорівна, останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область,
Артемівська міська рада, м. Часів Яр, вул. Лазо, буд. 3, викликається на 13 травня 2016 р. о 09 год. 45 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 повинна повідомити
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за її відсутності.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідача Рузяка Василя Васильовича, останнє відоме
місце проживання: смт Тиврів, вул. Жовтнева, 50, по справі
№ 145/618/16-ц за позовом Рузяк Ганни Антонівни до Рузяка
Василя Васильовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 26.05.2016 р. о 10.00 год. у приміщенні
Тиврівського районного суду Вінницької області за адресою:
вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району Вінницької
області, 23300.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Чемодурова Н. О.

Суддя Дубовик Р. Є.

Черняхівський районний суд викликає Мацибуру
Олександра Миколайовича, зареєстроване місце проживання: вул. Корольова, 59, с. Ганнопіль Черняхівського
р-ну Житомирської обл., як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мацибури Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Засідання відбудеться о 10 год. 00 хв.
27 травня 2016 року за адресою: вул. Слобідська, 1, смт
Черняхів Житомирської області.
У разі неявки відповідача без повідомлення причин
неявки, справу буде розглянуто у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Колісниченка Руслана Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач по справі - Колісниченко Руслан Миколайович,
який проживає за адресою: Донецька область, м. Жданівка,
вул. Восточна, 12/2, викликається до суду на 12.05.2016 р. о
08.40 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для
участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Баранюка Дмитра Павловича, який проживає: м.
Чернівці, вул. Ягідна, 65, як відповідача по справі за
позовом ТОВ «ФК «РАНТЬЕ» про стягнення боргу за
кредитним договором.
Розгляд справи відкладено на 12.05.2016 року о
10.30 годині у приміщенні Садгірського районного
суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає
цивільну справу ЄУН 229/605/16-ц, номер провадження
2/229/475/2016 за позовом Брахмі Оксани Сергіївни до
Брахмі Ноамен Бен Амара про розірвання шлюбу. Відповідач у справі Брахмі Ноамен Бен Амара, 01 січня 1978
року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Переяславська, буд. 17), викликається на 17 травня 2016 р. на 16.00 годину до суду,
зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Рудік Анатолія Олексійовича до Хромакова Дмитра
Володимировича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Суд викликає як відповідача Хромакова Дмитра Володимировича в судове засідання, яке відбудеться
30.05.16 року о 09.00 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 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.

Суддя Слободенюк Н. Є.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Фесик Ольгу Віталіївну, яка проживає за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 6, кв.
124, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі за позовом Фесик Сергія Івановича до Фесик
Ольги Віталіївни про розірвання шлюбу на 14.00 год.
16 травня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, каб. 5.
В разі неявки в судове засідання відповідача
Фесик Ольги Віталіївни справу буде розглянуто в її
відсутність за наявними матеріалами справи.
Суддя А. Г. Мазурчак
Суддя О. Г. Літвінова

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Карачуна Валерія Вікторовича, остання
відома адреса місця проживання: м. Київ, вул. Каштанова, 15 А, кв. 40, у судове засідання, яке призначене на 20 травня 2016 року о 10 год. 00 хв., у справі
за позовом Карачун Галини Миколаївни до Карачуна
Валерія Вікторовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. Адреса суду: м.
Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.
Суддя Н. З. Полтавець

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 25 травня 2016 року о 09.20 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31)
відбудеться розгляд справи за позовом Односум
Ганни Володимирівни до Коробенка Олексія Івановича, третя особа — Головне управління Державної
міграційної служби у м. Києві, про визнання особи
такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, та зняття з реєстрації.
В судове засідання викликається відповідач Коробенко Олексій Іванович, м. Київ, пр-т Правди, 17-а,
кв. 24.
Суддя М. О. Шаховніна

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає Синицю Дмитра Андрійовича,
10.06.1992 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. 1-ша Замостянська, 5, як відповідача у
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Синиці Дмитра
Андрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання на 27 травня 2016 року на 10.00
годину за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет
№ 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г. В. До зазначеної дати відповідачу пропонується надати пояснення
або заперечення на позов та докази на їх підтвердження. У
разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Черемшука Віктора
Івановича у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Черемшука Віктора Івановича про
стягнення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться 17 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності Черемшука Віктора Івановича.
Суддя В. А. Гресько

Арцизький районний суд Одеської області викликає Деркач Ларису Василівну (25.06.1967 р.н., ІПН: 2464708146,
зареєстрована за адресою: вул. Калмикова, буд. № 16, кв.
№ 32, м. Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/13/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Деркач
Лариси Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи призначено на 12.05.2016 р.
о 08 год. 15 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. 29,
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О.М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідомлення про причину її неявки, справа буде розглянута у її
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Косила Ігоря Мирославовича в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Косила Ігоря Мирославовича
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 15 год. 30 хв.
24.05.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м.
Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.
У випадку неявки відповідача Косила Ігоря Мирославовича, справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Ясінський Ю. Є.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської
області Компанієць О. В. викликає Білякова Сергія Юрійовича, останнім відомим місцем реєстрації якого є: вул.
Ленінградська, 37, м. Сміла Черкаської області, як відповідача по справі № 703/6404/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Білякова Сергія Юрійовича.
Судове засідання відбудеться о 10 годині 50 хвилин
20 травня 2016 року за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул. Соборна, 94. У разі неявки відповідача по
справі може бути винесене заочне рішення.
У разі неявки в судове засідання з поважної причини
відповідач зобов’язаний повідомити про неявку та її причини.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає
Сафаряна Мартуна Альбертовича, 07.07.1981 року народження, останнє відоме місце проживання: с. Павлівка Іллінецького району Вінницької області, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 131/627/16-ц за позовом
Сафарян Людмили Михайлівни до Сафаряна Мартуна Альбертовича про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання призначено на 10 год. 00 хв. 10 червня
2016 року в залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області,
вул. Європейська, 28, 22700.
У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто
за його відсутності.

Суддя Гавілей М. М.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Мангул Володимира Васильовича у судове засідання, яке
відбудеться о 12.00 год. 26 травня 2016 року у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного
суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул.
Військової Слави, 27 (зал судових засідань № 37) по
цивільній справі № 495/660/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення кредитної заборгованості. У разі вашої неявки у судове засідання, справу
буде розглянуто у вашу відсутність.
Суддя Гайда-Герасименко О. Д.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/4433/15-ц, номер провадження
2/229/57/2016 за позовом Поляніна Сергія Миколайовича,
Поляніної Лариси Володимирівни до Іваненка Олексія Васильовича про визнання права власності на нерухоме майно.
Відповідач у справі Іваненко Олексій Васильович, 06 квітня
1952 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Новосельська, буд. 41) викликається на 30 травня 2016 року на 10 год. 00 хв. до суду, зала
№ 1 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Управління комунальним майном Луганської міської ради як відповідача, Путіліну Л. В., Пеліпаченко Г. В. як третіх осіб в судове
засідання по цивільній справі № 426/1143/16-ц за позовом Черкасова Андрія Володимировича до Управління
комунальним майном Луганської міської ради про визнання права власності на спадкове майно, що відбудеться 10 травня 2016 року о 16.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 26.05.2016 року о 12 год. 45 хв. розглядатиметься цивільна справа № 752/4145/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Федоренка Олександра Валерійовича про стягнення заборгованості.
Федоренко Олександр Валерійович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Шумського, 10,
кв. 95, викликається в судове засідання як відповідач. У разі неявки відповідача справа буде розглянута на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя А. С. Река
Суддя Бартащук Л. П.

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа №761/35709/15-ц за
позовом Малишко Лариси Григорівни до Товариства з
обмеженою відповідальністю «Голденбрідж», Буденко
Катерини Федорівни про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним.
Розгляд зазначеної справи призначено на 03.06.2016
року о 10.30 год. у Шевченківському районному суді
м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Буденко Катерину Федорівну
як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними в ній доказами.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
26.05.2016 року о 10 год. 15 хв. розглядатиметься цивільна справа № 752/3314/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Воробйової Наталії Василівни про стягнення заборгованості.
Воробйова Наталія Василівна, останнє відоме місце
реєстрації: м. Севастополь, вул. Юмашева, 18, кв. 22, викликається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.

Бірюков Микола Олексійович, 29 вересня 1955 р.н.,
уродженець: м. Стаханов Луганської обл., остання відома зареєстрована адреса проживання: Київська
обл., Броварський р-н, смт В.Димерка, вул. Гоголівська, буд. 39, викликається до Броварського міськрайонного суду Київської області як відповідач по
цивільній справі № 361/8075/2015-ц за позовом ПАТ
«КБ «ПриватБанк» до Бірюкова М. О. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи відбудеться 25 травня 2016
року об 11 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя Бартащук Л. П.

Суддя В. О. Василишин

сідання на 13 годину 30 хвилин 17 травня 2016 року
до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 7) як відповідача Паратюкевича Євгенія Ярославовича по справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Паратюкевича Євгенія
Ярославовича про стягнення заборгованості.

Суддя А. Л. Гонтар

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Герцик Дмитра Олександровича, Герцик Віру Анатоліївну як відповідачів в судове засідання по цивільній
справі № 426/1335/16-ц за позовом ПАТ АБ «Південний» до Герцик Дмитра Олександровича, Герцик
Віри Анатоліївни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 23 травня 2016 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя А. С. Река

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Подлєсовського Віктора Володимировича за позовом Подлєсовської Олени Миколаївни
до Подлєсовського Віктора Володимировича про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 12
травня 2016 року о 12 годині 30 хвилин у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 21. У разі неявки Подлєсовського
Віктора Володимировича судове засідання буде проведене за його відсутності.
Суддя В. К. Кисельов

Суддя М. В. Шелюховський

Суддя А. А. Осаулов

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

Жовківський замок
відкрився для відвідувачів

погода на завтра

НА МАПІ УКРАЇНИ. За допомогою Євросоюзу відремонтували
Фото з сайту stezhkamu.com

історичну пам’ятку і туристичний об’єкт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ТРАВНЯ
У Жовкві старовинний замок знову приймає туристів

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур'єр»
авдяки проекту підтримки «Скарби прикордоння
— охорона культурної спадщини» стародавню твердиню,
яка вистояла не одну облогу,
вдалося вивести з аварійного
стану. І ось 3 травня музей
відкрив двері для перших
відвідувачів, які мали можливість оглянути три нові експозиції — виставкові зали «Історична кузня», «Гетьманська
зала» та «Ідеальне місто».
У «Гетьманській залі»
представлені
портрети
п’ятьох гетьманів, життя та
діяльність яких безпосередньо пов’язані із Жовквою, —
Станіслава Жолкевського,
Яна ІІІ Собеського, Богдана
Хмельницького, Івана Мазепи та Михайла Казимира
Радзивілла. Тут можна побачити їхні портрети, родові

З

герби і зброю. У залі «Історична кузня» розміщено старовинні ковальські інструменти та обладнання. У планах на майбутнє закладено
майстер-класи із виготовлення кованих побутових, технічних та художніх виробів.
На відкритті зали кожен охочий міг дістати у подарунок
щойно викувану монету.
А ось в експозиції «Ідеальне місто» втілено образ середньовічної Жовкви. Перебудована наприкінці ХVІ століття
за концепцією архітекторів
європейського
ренесансу,
зокрема Леонардо да Вінчі,
вона дістала назву ідеальної.
Над побудовою Жовкви працювали найкращі архітектори та будівничі італійського
походження. Так виникло самобутнє місто-фортеця в
комплексі із великим замком
та просторою ринковою площею. Філософія планування

такого міста — максимальна
зручність для жителів. «Центральна частина експозиції
— макет, на якому можна побачити всі будиночки, які були в Жовкві. Ми уклали цей
наочний посібник відповідно
до інвентарних описів міста
середини XVIII століття», —
розповідає працівник заповідника Наталія.
На реставраційні роботи
музею витратили 1 мільйон
40 тисяч євро. Профінансував проект Євросоюз, десяту
частину коштів спрямував
Кабінет Міністрів України.
«Це для мене велика радість
та несподіванка. Коли я два
роки тому приїхала, то навіть не знала, за що братися,
аби врятувати замок. У реставрацію вкладено неймовірну працю», — зазначила координатор проекту, представниця польської сторони
Дорота Хілік.

Директор Державного історико-архітектурного заповідника «Жовківський замок»
Володимир Герич розповідає:
«Ми реалізували шість завдань з реставрації замку: накрили дахи, а це вже на століття, також відновили західну вежу, зміцнили кухонний
комплекс та зробили чорнове
подвір’я з інженерними мережами, а також візит-центр
для туристів, де туристи можуть замовити екскурсію,
придбати сувеніри та переглянути фільм про Жовкву».
«Аналогів реалізації настільки масштабних проектів
в області поки що немає, —
розповідає в.о. начальника
департаменту архітектури
та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана
Ткачук. — У майбутньому
Жовківський замок стане
потужним
туристичним
комплексом».

Диктаторів запрошують у парк
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ЗНАЙ СВОЄ МІСЦЕ. У Миколаєві найближчим часом відкриється парк тоталітарно-комуністичного режиму. Така
ідея виникла в керівництва Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївського краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». В межах деко-

мунізації, що триває в області,
демонтовані пам’ятники, які
мають культурну цінність, зберуть у новоствореному музеї.
Керівники області разом зі
співробітниками музею оглянули територію музейного комплексу, ознайомилися з макетом облагородження внутрішнього дворика і визначили
план робіт. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков до-

ручив розробити проект майбутнього музею під відкритим
небом, визначити проектнокошторисну документацію і зауважив, що на створення парку не використовуватимуть
бюджетних коштів. Директор
музею Володимир Михайлов
зазначив, що територія музейного комплексу дає змогу
створити такий парк: «Потрібно чітко визначити, які пам’ят-

ники використати, адже не всі
вони є історичною цінністю».
Вадим Меріков переконаний,
що такий парк стане насамперед повчальним для майбутніх
поколінь, символом правди
про тоталітарно-комуністичний
режим.
Усього в області близько 80
пам’ятників, які демонтували
або демонтують і які стануть
експонатами нового парку.

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

Нiч
+5 +10
+5 +10
+6 +11
+6 +11
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+4 +9

ДОВКІЛЛЯ. Традицію зарибнення річок коштом підприємств-забруднювачів продовжують на Черкащині. У
Дніпро випустили перші чотири тонни мальків товстолобика. Цей вид риб обрали не випадково, пояснюють в обласній екоінспекції, бо вони найкращі «санітари».
— Товстолоби поїдають синьо-зелені водорості й поліп-

шують екологічну ситуацію у
водосховищі, — додав працівник розплідника Григорій Кухар. За його словами, в радянські часи для очищення водойм щороку запускали в
Дніпро майже 6 мільйонів екземплярів цих риб.
Мальків виростили в Іркліївському риборозпліднику.
Кожен важить майже 300 грамів, а тонна коштує 25 тисяч
гривень. Доки мальки розійдуться в акваторії Дніпра, місце зарибнення особливо

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

пильнуватиме водний патруль.
Раніше зарибнення проводили переважно коштом підприємців, які займаються рибним промислом. А торік започаткували акцію: звернулися
до підприємств — забруднювачів Дніпра. Другий рік поспіль вони відгукуються. До
акції долучилися «Миронівський хлібопродукт», «Перемога Нова», «Металінвест»,
«Флагманфіш», а також ПП
«Василевський» і ПП «Борми-

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

шев». Більшість бере в ній
участь уже вдруге. Це приклад іншим.
Така практика поширюється і в райони, зокрема в Чорнобаївському, Канівському та
Золотоніському підприємці
теж профінансували зарибнення.
Приміром, коштом Золотоніського сироробного комбінату й тамтешніх підприємців
найближчими днями водосховище зарибнюватимуть у Золотоніському районі.

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

Нiч
+4 +9
+5 +10
+6 +11
+6 +11
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+8 +13
+8 +10

День
+14 +19
+14 +19
+13 +18
+14 +19
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+16 +21
+15 +20
+15 +20
+17 +22
+17 +22
+14 +16

Укргiдрометцентр

Запорізькі олімпійці
одержали кошти
на квартири
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
СЛОВО ТРИМАЮТЬ! Міська влада виконала обіцянку, надавши
кошти на придбання квартир для призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор, а це 425 і 472 тисячі гривень відповідно. На останніх літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх у Лондоні 2012 року запорізькі спортсмени завоювали золоті, срібні та бронзові медалі. Серед
чемпіонів Марія Ремень, Олеся Повх, Вікторія Савцова, Марія Помазан, Олексій Пашков та Михайло Попов.
Запорізький міський голова Володимир Буряк першим вручив банківські картки з переказаними на рахунок коштами для придбання
квартир Марії Ремень та Олексієві Пашкову. «Ці спортсмени прославили Запоріжжя та Україну в усьому світі, — зазначив він, — тож наші
зобов’язання та честь — відзначити їх, допомігши у вирішенні житлового питання. На це з міського бюджету передбачено понад 2,6 мільйона гривень. Інші спортсмени перебувають на змаганнях у містах України і світу. Для них також передбачено кошти на придбання квартир».

Магія Дарини Гулої
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

У Дніпро випустили хвостатих «санітарів»
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

День
+13 +18
+13 +18
+15 +20
+16 +21
+15 +20
+14 +19
+13 +18
+13 +18
+14 +19
+14 +19
+13 +18
+13 +18
+13 +18

МИСТЕЦТВО. У Сумському обласному художньому музеї імені
Н. Онацького можна оглянути виставку писанок і витинанок народної майстрині Дарини Гулої — однієї з найактивніших популяризаторів писанкарства у слобожанському краї. В експозиції представлено понад 500 її робіт. Орнаменти жодної з них не повторюються,
а становлять унікальну геометрію образів і символів. На переконання мистецтвознавців, у писанкових розписах Дарина Гула вдало
поєднує давній знаковий символізм із власними орнаментальними
композиціями. Вона активно використовує сонце, зірки, ромби,
квадрати, трикутники, які мають індивідуальне смислове навантаження. Неповторний і цікавий розділ мережаних композицій витинанок.
Дарина Гула — учасниця багатьох виставок народного декоративно-вжиткового мистецтва, свого часу одержувала стипендію
Президента України, перемагала у всеукраїнському проекті «Парад
вишиванок», лауреат обласної літературно-краєзнавчо-мистецької
премії.
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