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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України на 10 травня 2016 року
USD 2516.2672 EUR 2875.3385 RUB 3.8014 / AU 322145.11 AG 4355.66 PT 267730.83 PD 152737.42

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

Це все, що залишилося від Успенського собору, 
який підірвали радянські військові, коли залишали Київ у 1941 році
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Що знаємо 
про Другу світову?

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

МВФ довіряє Україні 
ПРОЕКТИ. Місія Міжнародного валютного фонду на чолі 

з Роном ван Руденом, яка розпочала роботу в Києві одразу 
після Дня Перемоги, вже провела зустріч із головою Націо
нального банку Валерією Гонтаревою. Обговорено резуль
тати виконання програми розширеного фінансування EFF 
центральним банком щодо питань його компетенції. Націо
нальний банк виконав усі умови програми, що стосуються 
його діяльності, й очікує якнайшвидшого завершення друго
го перегляду програми.

Представники місії обговорили з керівництвом Нацбанку 
монетарну політику регулятора в умовах інфляційного тар
гетування, кроки з подальшої лібералізації валютного регу
лювання й перезавантаження банківського сектору, повідо
мляє УНІАН.

Місія фонду працюватиме в Києві до 18 травня, а успішне 
завершення другого перегляду програми з МВФ — запорука 
проведення реформ, необхідних для пожвавлення економіч
ного зростання в Україні. Під час роботи члени місії зустрі
нуться також з вищим керівництвом нашої країни. 

ЦИФРА ДНЯ

103,5%
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін 
(індекс інфляції) у квітні 2016 року 

порівняно з березнем  

«Настав 
нарешті той час, 

коли червоноармійці 
та вояки Української 

Повстанської Армії разом 
відзначають перемогу  

над нацизмом».

ДОКУМЕНТ

Економіка 
України 
за січень — 
березень 
2016 року

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про умови 
оплати праці працівників 
патронатних служб 
в державних органах»

Президент про об’єднання ветеранів 
на тлі захисту суверенітету й територіальної 
цілісності нашої країни
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Наші знання про Дру-
гу світову війну — 

здебільшого міфи, табу 
та пропаганда, які тяг-
нуться ще з радянських 
часів. У цьому впевне-
ні 15 українських істо-
риків, які з ініціативи 
Українського інститу-
ту національної пам’яті 
здійснили просвітниць-
кий проект «Війна і міф: 
невідома Друга світо-
ва». Вони, спираючись 
на тривалі досліджен-
ня й опрацювання роз-
секречених архівних ма-
теріалів, спростували 50 
міфологізованих сюже-
тів, які стосуються бо-
йових дій на території 
України, українців на 
фронтах Другої світової, 
українського визвольно-
го руху, втрат України 
у Другій світовій, жит-
тя під нацистською оку-
пацією та багато іншо-
го. Напрацьовану інфор-
мацію подано на спеці-
альному сайті й у нау-
ково-популярній книжці 
«Війна та міф. Невідома 
Друга світова».

«Урядовий кур’єр» 
сьогодні розповідає ли-
ше про кілька міфів іс-
торії Другої світової. Зі-
знаємося, деякі факти 
нас вразили і позбавили 
певних ілюзій. І таке про-
зрівання нашому суспіль-
ству вкрай необхідне у 
нинішніх умо-
вах протисто-
яння з нащад-
ками і послі-
довниками 
СРСР.

Сучасні чумаки обирають Африку
ЕКСПОРТ. Попри комплекс ризиків політично-економічного характеру, нашому бізнесу 
слід торувати шлях до континенту, який розвивається найбільшими темпами у світі

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Африка вже давно стала ін-
шою і в політичному, і в 

економічному сенсах. Проте 
усталені стереотипи про цю чи-

малу частину суші з мільярд-
ним населенням, що склали-
ся ще у ХХ столітті, заважа-
ють Україні серйозно, з погля-
ду міжнародної економічної 
співпраці й торгівлі, ставитися 
до африканських країн. 

Цим матеріалом ми продо-
вжуємо цикл статей, присвяче-
них експортним можливостям 
України. Останній з них надру-
ковано у №84 від 5 травня, де 
йшлося про загальні проблеми 
стратегії експорту. Нині ж ма-

теріал про цікавий континент, 
який останніми роками манить 
бізнесменів з усього світу.

На думку віце-президен-
та Українсько-Африканської 
ділової ради при Торгово-
промисловій палаті України 

(ТПП) Руслана Гарбара, ду-
же прикро, що і владні струк-
тури не виявляють зацікавле-
ності в поліпшенні між-
народної торгівлі з кра-
їнами цього континенту. 
І даремно.

2

4

У ДзЕРКАлі СТАТИСТИКИ

5

НА ШлЯХУ ДО іСТИНИ. 
Розвінчанню радянських 
пропагандистських міфів 
присвячений проект 
українських істориків
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Повістка про виклик підозрюваного при здійс-
ненні спеціального досудового розслідування.

Підозрюваний Фучіджі Юрій Степанович,
14.07.1960 р.н., зареєстрований за адресою:
Одеська обл., Арцизький район, с. Веселий Кут,
вул. Кутузова, 48а, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно
з’явитися 13 травня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
каб. № 3 до старшого слідчого СВ УСБУ в Оде-
ській області Семенова С.В., за адресою: м.
Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487064697, для
ознайомлення з матеріалами спеціального до-
судового розслідування № 22016160000000082
від 25.03.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Миронівським районним судом Київської області виклика-
ються Гавриленко Вікторія Євгеніївна та Гавриленко Тетяна
Юріївна на судовий розгляд цивільної справи ЄУН 371/139/16-ц
за позовом Руденко Надії Мусіївни до Гавриленко Тетяни Юрі-
ївни, Гавриленко Вікторії Євгеніївни про визнання осіб такими,
що втратили право користування житловим приміщенням, який
відбудеться 19 травня 2016 року о 12 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Київська область, місто Миронівка, ву-
лиця Першотравнева, 3. Суддя А. С. Поліщук

Втрачений судновий білет УМБ 132К, вида-

ний на ім’я Заволока Мирослав Олександрович

12.08.1999 р., 

вважати недійсним.

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою,
просить вважати недійсними наступні документи:
поліси обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних транс-
портних засобів — АЕ 6068316; АЕ 6068364; АЕ
6068399; АЕ 6073267; AЕ 7887236; АЕ 7887237;
АЕ 7887238; АЕ 7887239; АЕ 7887240.

Свідоцтво про виключення судна з Держав-
ного суднового реєстру України від 10.09.2013

року № 000609, назва судна «Святая Євгения»,

власник Брігінець О.Е., вважати недійсним у
зв’язку з його втратою.

Святошинський районний суд м. Києва викликає як відповідача Модіну-
Чернявську Катерину Олександрівну, останнє відоме місце проживання:
м. Київ. вул. Петрицького, 11, кв. 41 та як відповідача Модіна-Чернявського
Ігоря Анатолійовича, останнє відоме місце проживання: Києво-Святошин-
ський район, вул. Польова, 39 для участі в цивільній справі за позовом
представника Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лікві-
дацію AT «Дельта Банк» Кадирова В.В. — Штогріна Олександра Олександро-
вича до Модіної-Чернявської Катерини Олександрівни, Модіна-Чернявського
Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.05.2016 року об 11 год. 00 хв. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 6, суддя Семаніва Ю.В.

У разі неявки відповідачів до суду без поважних причин або у разі не-
повідомлення про причини неявки, справа буде розглядатись за їх відсут-
ності.

Суддя Ю.В. Семаніва
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. № 252
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України

згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2016 р. № 252
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 24 жовтня 1989 р. № 267

«Про Міжвідомчу раду з пожежної безпеки при Міністерстві внутрішніх справ
УРСР».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 р. № 197 «Про
порядок компенсації особам рядового і начальницького складу органів внут-
рішніх справ за службу понад установлений законодавством робочий час, а
також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. № 382 «Про
затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ Ук-
раїни».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1992 р. № 250 «Про
заходи щодо підвищення безпеки мореплавства» (ЗП України, 1992 р., № 5,
ст. 128).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1994 р. № 26 «Про пе-
релік посад, що заміщуються вищим начальницьким складом в органах внут-
рішніх справ» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 45, ст. 1486).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. № 317 «Про
Головне управління внутрішніх справ у Криму Міністерства внутрішніх справ
України».

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 335
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 148).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 905 «Про
відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для роботи
у психіатричній лікарні з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я»
(Офіційний вісник України, 1998 р., № 24, ст. 883).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1296 «Про
внесення змін до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 26 січня 1994 р. № 26» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст.
1233).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1338 «Про
доповнення переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1994 р. № 26» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 49, ст. 1623).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2249 «Про
відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ на золо-
товидобувні, золотопереробні та ювелірні підприємства» (Офіційний вісник
України, 1999 р., № 50, ст. 2449).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 115 «Про
проведення взаєморозрахунків за охорону між бюджетними організаціями та
підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ»
(Офіційний вісник України, 2000 р., № 4, ст. 111).

13. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. №
1024 «Про утворення Академії пожежної безпеки України» (Офіційний вісник
України, 2000 р., № 26, ст. 1094).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1653
«Про фінансове забезпечення діяльності миротворчого персоналу України у
складі Місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово, Союзна Респуб-
ліка Югославія» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1933).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 105 «Про
затвердження переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбов-
цями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах
виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових звань
за цими посадами».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 373 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000
р. № 1653» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 744).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 567 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
№ 105».

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 879 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
№ 105».

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 882 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
№ 105».

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1002
«Деякі питання миротворчого персоналу України у складі міжнародного по-
ліцейського компоненту Тимчасової адміністрації ООН у Східному Тиморі»
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1542).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 1168
«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2001 р. № 105».

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2001 р. № 1575
«Деякі питання Міністерства внутрішніх справ» (Офіційний вісник України,
2001 р., № 48, ст. 2140).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1771 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
№ 105».

24. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. №
164 «Про перейменування Луганського інституту внутрішніх справ Міністер-
ства внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України» (Офіційний вісник
України, 2002 р., № 8, ст. 349).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1214 «Про
внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослуж-
бовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в ор-
ганах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових
звань за цими посадами».

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 59 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р.
№ 105».

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 821 «Про
внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослуж-
бовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в ор-
ганах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових
звань за цими посадами» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2331).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 120 «Про
забезпечення діяльності миротворчого персоналу України у складі Поліцей-
ської Місії Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2004 р., № 5, ст. 240).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 547 «Про
забезпечення діяльності миротворчого персоналу України у складі Поліцей-
ської Місії Європейського Союзу в Республіці Македонія» (Офіційний вісник
України, 2004 р., № 17, ст. 1180).

30. Пункти 1, 2, 4—7 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. № 538 «Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних
пригод» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1569).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1169
«Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів,
які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації»
(Офіційний вісник України, 2007 р., № 73, ст. 2725).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 84 «Про вне-
сення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені особами началь-
ницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної
кримінально-виконавчої служби в органах виконавчої влади, інших цивільних
установах, та граничних спеціальних звань за цими посадами» (Офіційний
вісник України, 2010 р., № 7, ст. 339).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 989 «Про
внесення змін до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод» (Офіційний
вісник України, 2011 р., № 73, ст. 2745).

34. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2012 р. № 584
«Деякі питання Міністерства внутрішніх справ».

35. Пункт 48 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у
зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 890 «Про
затвердження порядків ведення реєстрів транспортних засобів, з яких спла-
чено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних
засобів, та транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати
зазначеного податку, і взаємодії центральних органів виконавчої влади щодо
обміну інформацією про видані довідки про сплату або звільнення від сплати
екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засо-
бів» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3587).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 271 «Про
заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
— учасників антитерористичної операції» (Офіційний вісник України, 2014 р.,
№ 59, ст. 1613).

38. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. №
551 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2119).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 квітня 2016 р. № 278-р
Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів
України за розроблення і впровадження 

інноваційних технологій 
1. Присудити у 2016 році Премію Кабінету Міністрів України за розроблення

і впровадження інноваційних технологій:
за роботу «Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги

у гібридній війні»:
ВЕРБІ Андрію Вячеславовичу — директорові військово-медичного депар-

таменту Міністерства оборони, кандидатові медичних наук, генерал-майорові
медичної служби

ВЛАСЕНКУ Олегу Миколайовичу — заступникові начальника Української
військово-медичної академії — начальникові Науково-дослідного інституту
проблем військової медицини Української військово-медичної академії, до-
кторові медичних наук, професорові, полковникові медичної служби

ГАЛУШЦІ Андрію Миколайовичу — начальникові науково-дослідного від-
ділу організації медичного забезпечення Науково-дослідного інституту про-
блем військової медицини Української військово-медичної академії, докторові
медичних наук, старшому науковому співробітникові, підполковникові медич-
ної служби

КАЗМІРЧУКУ Анатолію Петровичу — начальникові Національного вій-
ськово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпі-
таль», кандидатові медичних наук, генерал-майорові медичної служби

ЛАЗОРИШИНЦЮ Василю Васильовичу — директорові державної установи
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Націо-
нальної академії медичних наук України», членові-кореспондентові Національ-
ної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

ЛУРІНУ Ігорю Анатолійовичу — заступникові керівника Головного депар-
таменту з питань гуманітарної політики — керівникові департаменту з питань
охорони здоров’я та соціальної політики Адміністрації Президента України,
докторові медичних наук, професорові, генерал-майорові медичної служби
в запасі

САВИЦЬКОМУ Валерію Леонідовичу — начальникові Української вій-
ськово-медичної академії, докторові медичних наук, професорові, полковни-
кові медичної служби

УСЕНКУ Олександру Юрійовичу — директорові державної установи «На-
ціональний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Націо-
нальної академії медичних наук, докторові медичних наук, професорові

ХОМЕНКУ Ігорю Петровичу — заступникові начальника державної установи
Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий
клінічний госпіталь» — головному хірургові Міністерства оборони, професо-
рові кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, до-
кторові медичних наук, полковникові медичної служби

ЦИМБАЛЮКУ Віталію Івановичу — президентові Національної академії ме-
дичних наук, академікові Національної академії медичних наук, докторові ме-
дичних наук, професорові

за роботу «Створення та впровадження у виробництво південної м’ясної
породи великої рогатої худоби в умовах інтенсивного теплового наванта-
ження»:

ВДОВИЧЕНКУ Юрію Васильовичу — директорові Інституту тваринництва
степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія—Нова» — Національного на-
укового селекційно-генетичного центру з вівчарства, кандидатові сільсько-
господарських наук, старшому науковому співробітникові 

МАКАРЧУКУ Роману Миколайовичу — науковому співробітникові лабора-
торії скотарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова
«Асканія—Нова» — Національного наукового селекційно-генетичного центру
з вівчарства

МАНЗАРУ Олександру Яковичу — директорові товариства з обмеженою
відповідальністю «Виробничо-наукова фірма «Зеленогірське»

НАЙДЬОНОВІЙ Вірі Опанасівні — директорові державного підприємства
«Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської державної сільськогос-
подарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства Національ-
ної академії аграрних наук

ОМЕЛЬЧЕНКО Лідії Олександрівні — старшому науковому співробітникові
Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія—Нова»
— Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

ФУРСІ Наталії Миколаївні — науковому співробітникові лабораторії ско-
тарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Аска-
нія—Нова» — Національного наукового селекційно-генетичного центру з
вівчарства

за роботу «Створення комплексного тренажера найвищого рівня для літака
Ан-148 та його модифікацій (КТЛ-148/158, рівень D) в державному підпри-
ємстві «Антонов», який забезпечує підготовку пілотів без польотів на літаку»:

КОШИЦЬКОМУ Ярославу Івановичу — заступникові начальника Центру під-
готовки льотного складу державного підприємства «Антонов» 

КРАМАРУ Богдану Дмитровичу — провідному конструкторові відділу тре-
нажерів державного підприємства «Антонов» 

КРУЦУ Олексію Панасовичу — начальникові центру підготовки льотного
складу державного підприємства «Антонов», льотчикові-випробувачеві 1
класу

КУРГАНСЬКОМУ Олексію Юрійовичу — начальникові відділення експери-
ментально-дослідницьких робіт — начальникові відділу державного підпри-
ємства «Антонов»

ЛАВРЕНЧУКУ Вячеславу Анатолійовичу — начальникові цеху остаточного
складання державного підприємства «Антонов»

НЕДАШКІВСЬКОМУ Анатолію Макаровичу — начальникові сектору відділу
«Систем керування польотів» державного підприємства «Антонов»

ПАНИЧУ Валерію Павловичу — заступникові головного конструктора —
начальникові відділу державного підприємства «Антонов»

САМОЙЛЕНКУ Віктору Федоровичу — провідному конструкторові відділу
фюзеляжу серійних літаків державного підприємства «Антонов»

СОСНЕНКУ Олександру Миколайовичу — провідному інженерові-програ-
містові відділу тренажерів державного підприємства «Антонов»

ШЕХОВУ Віктору Олександровичу — провідному інженерові-конструкто-
рові відділу тренажерів державного підприємства «Антонов»

за роботу «Розроблення та впровадження у виробництво новітніх техно-
логій створення надсучасних детекторних модулів на основі базових високо-
технологічних компонентів з алюмінієвою комутацією для систем
детектування часток в експериментах фізики високих енергій»:

БОЙКУ Анатолію Андрійовичу — провідному інженерові товариства з об-
меженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна»

БОРЩОВУ Вячеславу Миколайовичу — заступникові директора товариства
з обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна», докторові
технічних наук, професорові

ГРИНЬОВУ Борису Вікторовичу — головному науковому співробітникові
Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук, академікові
Національної академії наук, докторові технічних наук, професорові

КУЧЕРЕНКУ Віктору Григоровичу — директорові товариства з обмеженою
відповідальністю «Світлодіодні технології Україна»

ЛІСТРАТЕНКУ Олександру Михайловичу — начальникові відділу товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна», канди-
датові технічних наук

НІКІТСЬКОМУ Геннадію Ігоровичу — провідному інженерові товариства з
обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна» 

ПРОЦЕНКУ Максиму Анатолійовичу — начальникові відділу товариства з
обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна»

ТИМЧУКУ Ігорю Трохимовичу — начальникові відділу товариства з обме-
женою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна»

за роботу «Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інфор-
маційних технологій»:

ВЕНГЕРУ Євгену Федоровичу — завідувачеві відділу Інституту фізики на-
півпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук, членові-
кореспондентові Національної академії наук, докторові фізико-математичних
наук, професорові 

ГОЛУБУ Олександру Григоровичу — начальникові сектору державного під-
приємства «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад»

ГОРДІЄНКУ Валентину Івановичу — заступникові генерального директора
з науки — головному конструкторові державного підприємства «Науково-ви-
робничий комплекс «Фотоприлад», докторові технічних наук

ДЕРЕЧІ Валерію Яковичу — начальникові відділу державного підприємства
«Антонов» 

ДУНАЄВСЬКОМУ Вадиму Івановичу — старшому науковому співробітникові
Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної ака-
демії наук, кандидатові технічних наук

КАЧУР Наталії Володимирівні — молодшому науковому співробітникові
Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної ака-
демії наук

КОРЕВУ Григорію Степановичу — генеральному директорові державного
підприємства «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад»

КОТОВСЬКОМУ Віталію Йосиповичу — заступникові проректора з наукової
роботи Національного технічного університету «Київський політехнічний ін-
ститут», докторові технічних наук, доцентові

МАСЛОВУ Володимиру Петровичу — завідувачеві відділу Інституту фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук, докторові
технічних наук, професорові

СЕМЕНЦЮ Олександру Івановичу — головному конструкторові державного
підприємства «Антонов», кандидатові технічних наук

2. Установити, що у 2016 році розмір Премії Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження інноваційних технологій становить 100 тис. гри-
вень кожна.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР14

оголошення

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської області, що
розташований за адресою: смт Каланчак, вул. Леніна, 26, 31.05.2016 року
о 14 годині 00 хвилин відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ТОВ
«Рис України» до Габер (Григорук) Галини Петрівни про стягнення грошових
коштів за невиконання договору.

В судове засідання викликається відповідач Габер (Григорук) Галина Пет-
рівна, 02.03.1974 р.н.

Роз’яснюємо, у разі неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності на підставі наявних у ній доказів.

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

Суддя Ковальчук О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці

за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань №13, 15.06.2016
року о 09.30 годині, відбудеться підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні по обвинуваченню Новікова Андрія Вікторовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Новіков Андрій Вікто-
рович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой,
вул. Московська, 186, кв. 27.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іван-
ченка Я.М., суддів Ковальчук Л.В., Жмудь О.О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області зна-
ходиться цивільна справа за позовом Оляніної Тетяни Петрівни до Корні-
єнка Сергія Петровича, третя особа: Служба у справах дітей Голосіївської
районної у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських
прав. Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відпо-
відача по вказаній справі Корнієнка Сергія Петровича, останнє відоме місце
реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Енгельса, буд. 10-А, кв. 8.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 25 травня 2016 року в залі
суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. Суд по-
переджає, що у випадку повторної неявки, справа буде розглянута у відсут-
ності відповідача за наявними в ній матеріалами з ухваленням заочного
рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13, 30.05.2016 року
о 14.10 годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Дубінцева Сергія Валерійовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Дубінцев Сергій Валерійо-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим. м. Севастополь,
вул. Н. Островської, 8.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іванченка
Я.М., суддів Гайду Г.В., Чезганової A.M.

Ржищівський міський суд Київської області викликає як відповідача
Хомініч Тетяну Вікторівну, 19 лютого 1975 року народження (останнє
відоме місце проживання: Київська область, м. Ржищів, вул. Кошо-
вого, 41, 09230), у цивільній справі № 374/46/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Справа призначена до розгляду на 17 травня 2016 року о 10 год. 00
хв. у приміщенні Ржищівського міського суду Київської області за ад-
ресою: 09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Соборна, 87.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатись за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
При публікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя С.М. Козіна

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових всідань № 13, 15.06.2016 року
о 10.00 годині, відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Просвіріна Андрія Олександровича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Просвірін Андрій Олексан-
дрович, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Ге-
роїв Сталінграда, 11.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Іванченка
Я.М., судді Гайду Г.В., судді Іщук Т.П.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до
Синько Олександра Володимировича про звернення стягнення на за-
ставлене майно, Приморський районний суд міста Маріуполя викликає
як відповідача Синько Олександра Володимировича, останнє місце
проживання якого: вул. Кронштадтська, буд. 3, кв. 38 в м. Маріуполь
в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 52а, кабінет № 3 на 15.30
годину 20 травня 2016 року та на 08.30 годину 27 травня 2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд про при-
чини. В разі неявки без поважної причини справа може бути розгля-
нута у відсутність відповідача. 

Суддя Н.М. Курбанова

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове за-
сідання як відповідача Некоз Юрія Олександровича у справі № 383/301/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Некоз Юрія Олександровича про стяг-
нення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 травня 2016 року о 09 год. 00 хв. в залі
судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області,
що розташований за адресою: вул. Леніна, 80, м. Бобринець, Кіровоград-
ської області.

В разі неявки в судове засідання відповідача Некоз Юрія Олександровича
справа буде розглядатись за його відсутності за наявними у справі дока-
зами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу Некоз Юрію Олександровичу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Бевз О.Ю.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнарод-
ний Банк» до Дранго Ігоря Олександровича про звернення стягнення на
предмет іпотеки. Відповідач Дранго Ігор Олександрович, що зареєстрований
за адресою: Донецька область, Новоазовський район, с. Бердянське, вул. Мор-
ська, 25 викликається для участі у розгляді справи, який відбудеться 17 травня
2016 року о 14.00 годині та 24 травня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя Васильченко О.Г.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:

1) Ремель Олександр Миколайович про стягнення заборгованості, який про-
живає за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, буд. 87, кв. 198 викликається
на 19 травня 2016 року о 08.30 годині, до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті (№ 2/234/2686/16);

2) Ісмаїлов Рафаел Байрам Огли про стягнення заборгованості, який про-
живає за адресою: м. Макіївка, м-н Будівельник, буд. 9, кв. 154 викликається
на 19 травня 2016 року о 08.45 годині, до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті (№ 2/234/2685/16).

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

Суддя Л.І. Переверзева

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), розглядається цивільна справа
за позовом Кредитної спілки «Залогове Агентство» до Матроса Вале-
рія Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Матрос Валерій Олександрович (останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вулиця Зініна,
будинок 65), викликається на 16 травня 2016 року на 10 годин 00 хви-
лин до судді Кривошеєва Д.А. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д.А. Кривошеєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Банківська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач:
Бєлих Євген Валерійович, 28.07.1981 року народження, який зареєстрова-

ний за адресою: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, 6/49,
номер справи 227/1521/16-ц.

Викликається на 23 травня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р.Ф.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад:

Завідувача кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екс-
тракорпоральних технологій (1 посада на 1 ст.);

Професорів кафедр: кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екс-
тракорпоральних технологій (1 посада на 0,25 ст.), радіології (1 посада
на 1 ст.), патологічної та топографічної анатомії (1 посада на 1 ст.);

Доцентів кафедр: кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстра-
корпоральних технологій (2 посади по 0,5 ст.), стоматології (1 посада
на 0,25 ст.);

Асистентів кафедр: кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екс-
тракорпоральних технологій (1 посада на 1 ст., 2 посади по 0,5 ст.).

Встановити термін прийому документів – 30 днів з дня опублікування
оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Тітова Володимира Борисовича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Тітов Володимир Борисович (зареєстро-
ваний за адресою: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Академіка Палладіна,
27/4), викликається на 3 червня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядатиметься цивільна справа
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Резніченка Станіслава Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Резніченко Станіслав Іванович, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, вул. Червонофлотська, 43 А, викликається о 08 год. 30
хв. 16 травня 2016 року до суду, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

Залізничний районний суд м. Львова викликає Чопенка Андрія Ка-
зимировича як відповідача по справі за позовом Цісельської Ірини Ка-
зимирівни до Чопенка Андрія Казимировича про визнання права
власності в порядку спадкування на 14 год. 00 хв. 15 червня 2016 року
за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 10.

У випадку неявки відповідача в судове засідання на вказану дату,
розгляд справи буде проведений у його відсутність.

Суддя Румілова Н. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Романіну Маргариту
Володимирівну, останнім відомим місцем проживання якої є наступна
адреса: м. Київ, вул. Польова, 42, у судове засідання як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26.05.2016 р. о 15.30 год. за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Суддя Т. О. Трусова

Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за
адресою: м. Лебедин Сумської області, вул. Петропавлівська, 2, каб.
№ 25, запрошує в судове засідання об 11 год. 00 хв. 16 травня 2016
року Крутька Анатолія Тимофійовича — відповідача в справі за позо-
вом Крутька Бориса Тимофійовича до Крутька Анатолія Тимофійовича,
третя особа Лебединська міська рада про визнання права власності за
набувальною давністю. У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута в його відсутність за наявними в ній матеріа-
лами.

Суддя А. О. Гура

Овідіопольський районний суд Одеської області викликає відповідача Під-
горного Миколу Михайловича, 1976 р.н., у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Підгорної Тетяни Анатоліївни, в інтересах
неповнолітнього Підгорного Ігоря Миколайовича до Куртикіної Ольги Афана-
сіївни, Підгорного Миколи Михайловича про вилучення відомостей про батька
з актового запису про народження дитини та встановлення факту батьківства,
яка призначена до слухання 6 червня 2016 року о 14.00 год. за адресою: Оде-
ська обл., смт Овідіополь, вул. Берегова, 9, у приміщенні суду.

У разі неявки відповідача Підгорного Миколи Михайловича в судове засі-
дання, справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя В. М. Курочка

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Дей-
неко Ірину Володимирівну, 08.06.1968 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Ясинувата, квартал 55, буд. 3, кв. 16, по справі за
позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Дейнеко Ірини Воло-
димирівни про дострокове стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, у судове засідання, яке відбудеться 18 травня 2016 р. о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса,
45. В разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу у відсутності
відповідача за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Святошинський райсуд викликає відповідачів: Петрову Любов Вікторівну,
Петрову Анастасію Юріївну в судове засідання на 9 червня 2016 р. о 09 год. 20
хв., призначене в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, по цивільній справі за позовом Кошетара
Юрія Івановича до Петрової Любові Вікторівни, Петрової Анастасії Юріївни,
третя особа: Святошинський ра йонний відділ Головного управління Державної
міграційної служби України в м. Києві, про визнання особи такою, яка втратила
право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації.

В разі неявки відповідачів у судове засідання слухання справи буде відбу-
ватись у їхню відсутність.

Суддя Морозова М. О.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд ци-
вільної справи №2-2627/16 за позовом Суліми Лілії Олександрівни до
Суліми Олексія В’ячеславовича про розірвання шлюбу призначено на
26 травня 2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 24, під головуванням судді Кізюн Л.І.

У судове засідання викликається відповідач Суліма Олексій В’ячес-
лавович, останнє відоме місце проживання якого за адресою: Донецька
область, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 1, кв. 13.

Суддя Л. І. Кізюн

Волочиський районний суд Хмельницької області відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає як відповідача Ярему Сергія Петровича, 09.10.1985 р.н.,
зареєстрованого: с. Новофедорівка, вул. Степова, 59 Миколаївської області,
жителя: с. Свердлове, вул. Лиманна, 19 «А» Комінтернівського району Одеської
області, в судове засідання по цивільній справі №2/671/2/2016р. за позовом
Яреми Ірини Леонідівни до Яреми Сергія Петровича про розірвання шлюбу та
стягнення аліментів на утримання дітей 23 травня 2016 року на 9 годину 00
хвилин (31200, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 4 Хмельницької області).

В разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній мате-
ріалами. Голова суду Намистюк В. П.

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідачів: Гречанли Валентину Євгенівну, Спасову
Олену Іллівну, 31.08.1966 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Харків, вул. Познанська, буд. 8-Б, кв. 41, по
справі за позовом Мороз Ганни Іванівни до Гречанли Ва-
лентини Євгенівни, Спасової Олени Іллівни про визнання
права власності в порядку набувальної давності, в су-
дове засідання, яке відбудеться 20 травня 2016 р. о 10.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м.
Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове за-
сідання, суд розглядатиме справу у відсутності відпові-
дачів за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 1 червня 2016 року о 10 годині 00
хвилин у приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9,
розглядатиметься цивільна справа за позовом Семираза
Володимира Михайловича, Семираз Христини Степанівни
до Боднарука Михайла Васильовича про визнання довіре-
ності удаваним правочином.

У судове засідання викликається відповідач Боднарук
Михайло Васильович. У разі неявки відповідача справа
розглядатиметься за його відсутності. Згідно з ч. 2 ст. 77
ЦПК України, сторони зобов’язані повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Мелещенко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 10.00 годину 19 травня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб.
№ 10) Браскова Петра Олександровича, 15.03.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання за адресою: Донецька
область, Старобешівський район, смт Старобешеве, вул.
Мічуріна, буд. 71, як відповідача у цивільній справі за
позовом Браскової Світлани Валеріївни до Браскова
Петра Олександровича про розірвання шлюбу. В разі не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута в його
відсутність за наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. І.

Київський районний суд м. Одеси викликає як відпові-
дача Колесніченко Ольгу Станіславівну в судове засідання,
яке відбудеться 19.05.2016 р. о 10.00 год. у приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Варненська, 3-б, зал № 8, в якому слухається цивільна
справа № 520/2573/16-ц за позовною заявою Гранкіна
Павла Сергійовича до Колесніченко Ольги Станіславівни,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог - Київський
РВ ДМС України в Одеській області, про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом.

У разі неявки в судове засідання відповідача Колесні-
ченко Ольги Станіславівни справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя О. В. Васильків
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Личаківський районний суд м. Львова викликає  Куце-
вола Андрія Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська обл., Антрацитівський район, 
с. Рафайлівка, вул. Горького, буд. №8) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі 2/463/357/16
(463/4312/15-Ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Куцевола
Андрія Вікторовича, Михальської  Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
25 травня 2016 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду  за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Оста-
пенка Володимира Васильовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Ровеньки, вул.
Ул’янова, буд. № 49) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/345/16 (463/4262/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Остапенка  Володимира Васильо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 25 травня
2016 р. о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Алпа-
това Віталія Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., Краснодонський  район, с.
Білоскелювате, вул. Леніна, буд. №28) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі 2/463/387/16
(463/4594/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Алпатова
Віталія Олександровича, Михальської  Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
25 травня 2016 р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шев-
ченка Дмитра Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Свердловськ, с. Бірюкове, вул.
Щорса, буд. №2, корп. А) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/380/16 (463/4519/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Шевченка Дмитра Володимиро-
вича, Михальської  Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 25 травня
2016 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№ 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Мелітопольським міськрайонним судом Запорізь-
кої області викликається до суду:

- Овчаренко Віталій Сергійович (останнє відоме
місце проживання: 72300, Запорізька обл., м. Мелі-
тополь, вул. 50-річчя Перемоги, буд. 22) на 09 годин
00 хвилин 01.06.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 320/775/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Горбачова Ю.В.

Романівський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача - Білецького Миколу Ро-
мановича в судове засідання для розгляду цивільної
справи № 290/203/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Білецького Миколи Романовича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 30 травня
2016 року о 09-00 год. за адресою: смт Романів, вул.
Небесної Сотні, 86/10, Житомирської області, зал су-
дових засідань № 1.

У разі неявки відповідача в судове засідання 30
травня 2016 року о 09-00 год. розгляд справи відбу-
деться за його відсутності.

Суддя В.П. Кравчук

Саратський районний суд Одеської області (68200 смт
Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання
на 26 травня 2016 року на 12 годину 00 хвилин Попова
Олександра Сергійовича, зареєстрованого в с. Крива
Балка, вулиця Радянська, № 68 Саратського району Оде-
ської області, як відповідача у цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк»
до Попова Олександра Сергійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. В разі неявки та не-
виконання обов’язку повідомити суд про причину неявки
справу буде вирішено без Baшoї участі за наявними у
справі доказами.

Суддя Бучацька А.І.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Михайлова Ігоря Юрійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у
справі Михайлов Ігор Юрійович, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, вул. Комсомольська, 22, виклика-
ється о 09 год. 30 хв. 16 травня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ю.В. Чернишов

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 05 травня
2016 року о 09.30 годині (в разі неявки відповідача в су-
дове засідання на дану дату, резервною датою прове-
дення судового засідання вважати 20 травня 2016 року
о 09.30 годині) в приміщенні Чернігівського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391, Ігнатовську
Людмилу Вікторівну, зареєстровану за адресою: До-
нецька область, м. Кіровське, мк-н Молодіжний, буд. 6,
кв. 22, як відповідача по цивільній справі № 329/640/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ігнатовської Людмили
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Суддя В.В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 05 травня
2016 року о 10.00 годині (в разі неявки відповідача в су-
дове засідання на дану дату, резервною датою прове-
дення судового засідання вважати 20 травня 2016 року
о 10.00 годині) в приміщенні Чернігівського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391, Михайлець
Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, м. Кіровське, вул. Залізнична,
буд. 108, як відповідача по цивільній справі 
№ 329/1062/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ми-
хайлець Олександра Миколайовича про стягнення за-
боргованості. Суддя В.В. Ломейко

Приватне акціонерне товариство
«ПРОМДИЗЕЛЬ» (код 31796565; місцезна-
ходження: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 6)
ліквідується за рішенням Загальних зборів акціо-
нерів ПРАТ «ПРОМДИЗЕЛЬ» № 65 від 25.04.2016 р.
Голова ліквідаційної комісії: Сасіна Катерина Олек-
сіївна (паспорт МВ 486003, виданий Охтирським МВ
УМВС України в Сумській області 14.12.2011 року,
адреса: 61080, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 201,
кв. 25). Претензії кредиторів приймаються до
10.07.2016 року на адресу підприємства.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Пономарьова В.В. про стягнення заборгованості.

Відповідач Пономарьов В’ячеслав Володимирович,
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Шовковична, буд. 2, кв. 57, виклика-
ється 16 травня 2016 року о 15 год. 30 хв. 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 причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Личаківський районний суд м. Львова викликає Савку
Ореста Богдановича (останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Майорівка, 1/69) як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 2/463/386/2016 (463/4542/15-ц)
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Савки Ореста Богдано-
вича, Савки Роксоляни Володимирівни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки для погашення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 25 травня 2016 р. о
12 год. 00 хв. (запасна дата 31 травня 2016 р. о 15 год. 30 хв.)
у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Селидівський міський суд Донецької обл.(85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну
справу за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» в
особі уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта
Банк» до Валюк Анни Вікторівни, Мокроусової Ольги
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі мешкають за адресою: 
м. Донецьк, вул. 50 р. СРСР, 100/41, викликаються
на 19.05.2016 р. о 08.30 год. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Суддя Владимирська І.М.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає
як відповідача гр. Тертишну Тетяну Миколаївну, 15.10.1980
року народження, по цивільній справі № 368/53/16-ц за по-
зовом Гриб Аліни Олегівни до Тертишної Тетяни Миколаївни
про стягнення заборгованості для розгляду даної справи по
суті. Останнє відоме місце проживання відповідача Тертиш-
ної Тетяни Миколаївни: с. Великі Пріцьки, вул. Молодіжна,
12, Київської області. Фактичне місце проживання не відоме.

Судове засідання відбудеться 26 травня 2016 року о 14
год. 00 хв. в приміщенні суду, що знаходиться за адресою:
вул. Володимира Великого, 3, м. Кагарлик, Київська область,
головуючий по справі суддя Кириченко В.І.

В разі неявки відповідача гр. Тертишної Тетяни Микола-
ївни в судове засідання, справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє
Маслак Ольгу Михайлівну, 06.07.1983 року народження,
що наступне судове засідання за апеляційною скаргою
ПАТ КБ «Приват Банк» на заочне рішення Індустріального
районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2015
року по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ПАТ
«Акцент-Банк», Маслак Ольги Михайлівни про стягнення
заборгованості відбудеться в приміщенні Апеляційного
суду Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13) 19 травня 2016 року об 11 годині 10 хви-
лин.

У разі неможливості прибути до суду в призначений час,
вам необхідно сповістити суд про причини неявки та мож-
ливості розгляду справи за вашої відсутності.

Суддя Н.М. Лисична

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал» до
Гольцман Ніни Єгорівни про стягнення суми заборгованості.

Відповідачка у справі Гольцман Ніна Єгорівна, що мешкає
за адресою: м. Часів Яр Донецької області, вул. Маріуполь-
ська, 11, викликається о 08.00 годині 24 травня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки. В разі неявки від-
повідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя О.М. Павленко

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

Відповідачка у справі Колесникова Алла Володимирівна,
що мешкає за адресою: м. Артемівськ Донецької області, вул.
Леніна, 7, кв. 64, викликається о 10.45 годині 19 травня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи
по суті.

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

Суддя О.М. Павленко

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Тимощенко Миколу Володимировича в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 31 травня 2016
року о 15 год. 30 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.

Суддя О.С. Зимовський

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/2090/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Іншакової Людмили Миколаївни про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 24.05.2016 року о 10.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Іншакову Людмилу Мико-
лаївну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49074, м. Дніпропетровськ,
пр. Слобожанський, 84, викликає як відповідача Кузь-
менка Станіслава Сергійовича в судове засідання, яке
відбудеться об 11 год. 00 хв. 02 червня 2016 року, у
справі за позовом Кузьменко Яни Миколаївни до Кузь-
менка Станіслава Сергійовича, треті особи: Орган опіки
та піклування Індустріальної районної у місті Дніпропет-
ровську ради, орган опіки та піклування Ленінської ра -
йонної у місті Дніпропетровську ради про позбавлення
батьківських прав. В разі неявки справа може бути роз-
глянута за вашої відсутності.

Суддя Л.А. Бєльченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Акціо-
нерно-комерційний банк «КАПІТАЛ» до Щаблій Тетяни
Іванівни про стягнення суми заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач у справі Щаблій Тетяна Іванівна, що мешкає за
адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. 1-ша Вокзальна,
8, кв. 3, викликається на 14.00 годину 16 травня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

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

Суддя О.М. Павленко

Лохвицький районний суд Полтавської області викли-
кає Тарасенко (Леонову) Надію Юріївну (01.09.1976 р.н.,
ІПН: 2800303401) як відповідачку в судове засідання у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Тарасенко (Леонової) Надії Юріївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26 травня 2016 року о
10.00 год. у приміщенні Лохвицького суду за адресою:
м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, зал судових засідань № 1.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя Г.Б. Савинський

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Андронік Івана Івановича,
22.06.1978 року народження, у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Андронік Івана Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором
у сумі 18243,51 грн.

Судове засідання відбудеться 26.05.2016 року о 09.00
годині в приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роз-
дільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С.І. Гринчак

Глухівський міськрайсуд Сумської області викли-
кає Хлоня Володимира Віталійовича в судове засі-
дання на 19 травня 2016 року на 09 годину як
відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Хлоня Володимира Віталійовича
про стягнення боргу за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайсуду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Глухів, вул. Спаська, 32, суддя Сапон О.В.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглядатися без його участі.

Суддя Сапон О.В.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400,
смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравневого району До-
нецької області) розглядає цивільну справу за позовом Кредит-
ної спілки «Азовська кредитна компанія» до Беш Наталії
Вікторівни про стягнення суми заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачка Беш Наталія Вікторівна, мешкає: смт Мангуш,
вул. Поштова, 76А-17, Першотравневого району Донецької об-
ласті, викликається на 19 травня 2016 року на 14.00 годину до
Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутністю.

Суддя Скудін В.Є.

18.05.2016 року о 14.30 годині в приміщенні Но-
воайдарського районного суду Луганської області
буде слухатись цивільна справа №419/1368/16-ц,
№2/419/227/2016 за позовом Дегтяр Віри Афана-
сіївни до Дегтяра Володимира Анатолійовича, третя
особа: Приватний нотаріус Новоайдарського район-
ного нотаріального округу Луганської області Кузь-
менко М.М., про визнання права власності на
спадкове майно.

Суддя Л. Д. Добривечір

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Зацепи Олени Федорівни про стягнення забор-
гованості. Відповідачка по справі Зацепа Олена
Федорівна (зареєстрована за адресою: 83001, Донецька
обл., м. Донецьк, Пролетарський район, вул. Савіної, 6)
викликається на 3 червня 2016 року о 09.30 год. до суду,
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. В. Нємиш

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Орлову Ірину Вікторівну як відповідача в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/24/16-ц
(провадження №2/420/266/16) за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Орлової Ірини Вікторівни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 18 травня 2016 року о 16
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання —
20 травня 2016 року о 15 годині 00 хвилин) у приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: Луганська
область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Кілійський районний суд Одеської області викликає як від-
повідачів: Данчук Олену Геннадіївну, Данчука Дмитра Мико-
лайовича та Данчук Ірину Миколаївну в справі за позовом
Данчука Віктора Георгійовича та Данчук Олександри Олексан-
дрівни до Данчук Олени Геннадіївни, Данчука Дмитра Мико-
лайовича та Данчук Ірини Миколаївни, треті особи: Кілійський
PC ГУДМС України в Одеській області та Лисківська сільська
рада Кілійського району Одеської області, про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим будинком,
та зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 31 травня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні Кілійського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Кілія,
вулиця Леніна, 19, зала судових засідань № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде
розглядатися за їхньої відсутності.

Суддя М. В. Балан

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа №761/36377/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Бердичевської Оксани Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 18.05.2016
року о 09.30 год. у Шевченківському районному суді м.
Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А). Суд викликає Бердичевську Оксану Володими-
рівну як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя А. А. Осаулов

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа №761/7977/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Креді Аг-
ріколь Банк» до Іванченка Віталія Вікторовича, Іванченко
Анастасії Сергіївни про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 01.06.2016
року о 14.30 год. у Шевченківському районному суді м.
Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська,
31-А). Суд викликає Іванченка Віталія Вікторовича, Іван-
ченко Анастасію Сергіївну як відповідачів.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя А. А. Осаулов
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +7 +12    +18 +23
Житомирська +7 +12    +18 +23
Чернігівська +7 +12    +18 +23
Сумська +7 +12    +18 +23
Закарпатська +7 +12    +19 +24
Рівненська +7 +12    +18 +23
Львівська +7 +12    +18 +23
Івано-Франківська +7 +12    +18 +23
Волинська +7 +12    +18 +23
Хмельницька +7 +12    +18 +23
Чернівецька +7 +12    +18 +23
Тернопільська +7 +12    +18 +23
Вінницька +7 +12    +14 +19

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +18  +23
Кіровоградська +7   +12   +18  +23
Полтавська +7   +12   +18  +23
Дніпропетровська +7   +12   +18  +23
Одеська +7   +12   +18  +23
Миколаївська +7   +12   +18  +23
Херсонська +7   +12   +18  +23
Запорізька +7   +12   +18  +23
Харківська +7   +12   +17  +22
Донецька +7   +12   +17  +22
Луганська +7   +12   +17  +22
Крим +7   +12   +18  +23
Київ +9   +11   +20  +22

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Катерина МАЦЕГОРА,
Світлана СКРЯБІНА

(фото),
«Урядовий�кур’єр»

Моцарелла? Маргари-
та? Замовляйте! Не

стидайтесь! Під куполом
Національного цирку їх
спечуть за п’ять хвилин
Pizza Boys Микола Горба-
тюк та Євгеній Легкий.
Виймуть з пари-жару, охо-
лодять вправним жонглю-
ванням та змастять іскрис-
тими феєрверками. Однак
не тільки про їжу розпові-
датимуть глядачам учас-
ники нової програми
«Клоуни Forever!» З по-
чатку травня по 3 липня у
клоунів-кулінарів пере-

йматимуть естафету звірі,
виступатимуть гнучкі ак-
робати. А з хижаків на ма-
неж вийде з акордним соло
лише ведмідь.

Нинішнє шоу під купо-
лом — це своєрідний екс-
перимент. Проба пера
клоунів, які приміряли
роль режисерів, трансфор-
мувалась у власну про-
граму із продуманими
вступами-підводками до
номерів екстра-класу та
логічним завершенням.
Неозброєним оком помітно,
що під удаваною легкістю
приховано безліч унікаль-
них індивідуальних і важ-
ливих в історичному кон-
тексті атрибутів циркового
мистецтва. Один із таких

прикладів — акробатич-
ний ансамбль «Енергія».
Номеру, який поєднує ек-
стремальні трюки на зус-
трічних гойдалках без
страхувальної лонжі та не-
безпечні стрибки, вже
тридцять років. Не потрібні
засоби страхування й дуе-
ту Марини Главатських і
Олексія Григорова, який
здіймається в повітря на
кільці.

Опісля на арену виходи-
ли переможці Міжнарод-
ного фестивалю в Кореї.
VIP office під керівництвом
Сергія Вацика — вони гру-
па акробатів-вольтижерів,
які вправно володіють
м’язами тіла й виконують
надзвичайно складні стій-
ки на голові. Їхні атрибути
— офісні стільці.

А віру в неможливе
зародив у серцях ша-
нувальників цирково-

го мистецтва се-
мирічний Оскар
Страхов. Під час ви-
конання ефектних
і неординарних,
проте надскладних
трюків його підтри-
мував батько Дани-
ло. Ці артисти —
учасники телешоу

«Україна має талант-8». За-
діяні у програмі й акробати-
ексцентрики Павло та Євге-
ній Герасименки, брейк-
дансери групи Golden stars
у пелеринах і кросівках.

Запитаєте, куди  поділи-
ся клоуни? Вони були на
арені протягом усіх двох з
половиною годин. Килим-
ний артист Олексій Крас-
них працював у жанрі ко-
медійного соло, запалював
глядачів яскравими та
влучними репризами. Во-
лодар Гран-прі Міжнарод-
ного фестивалю клоунів
«КОМЕДІАДА-2015» за-
кохав у себе публіку. Такі
самі враження виникли й
від роботи на арені тріо
«Екі Вокі». Георгій Кири-
ченко, Дмитро Ніколенко,
Юрій Павличенко — для
світу вони бронзові призе-
ри циркового фестивалю в
Монте-Карло, а в Україні
хлопці — веселі й запальні
улюбленці наймолодших
глядачів.

То що, має цирк право на
експерименти? Безпереч-

но. Про це засвідчили
щирі усмішки
на обличчях

та іскри щастя в
очах глядачів.

На Запоріжжі
перепоховали 
воїнів-визволителів

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

УКЛОНІМОСЯ ГЕРОЯМ! У селі Гюнівка Великобілозер-
ського району Запорізької області відбулась урочиста цере-
монія перепоховання дев’ятнадцятьох радянських воїнів, які
загинули у січні 1944 року під час визволення села та штурму
Нікопольського плацдарму — останнього оплоту нацистських
окупантів на лівому березі Дніпра. 

Уклонитися захисникам прийшли школярі, військово -
службовці Національної гвардії України, учасники АТО, вихо-
ванці козацької школи джур міста Енергодара. Відшукали ос-
танки героїв пошуковці загону «Рубіж» під керівництвом
Олександра Маковія. 

На жаль, встановлено імена лише двох із них: уродженця
села Марфопіль Гуляйпільського району Євдокима Федоро-
вича Балака, 1905 року народження, і жителя Мордовії Петра
Олександровича Дорожкіна, 1923 року народження. Про од-
ного бійця відомо, що він родом з Узбекистану. Інші назавжди
залишаться у нашій пам’яті безіменними, але не забутими ге-
роями. 

Нині, у часи боротьби за свободу та незалежність України,
пам’ять та любов до Батьківщини єднають різні покоління за-
хисників, а запорука перемоги над агресором — глибока ду-
ховна єдність та консолідація суспільства. Зі словами щирої
подяки та скорботи по жертвах війни до присутніх звернулися
представники місцевої громади, районної та обласної влади. 

Попрощатися з рідними приїхали онуки Євдокима Балака
Валентина й Олександр Шевченки, правнук та праправнук,
сестра Петра Дорожкіна Людмила Матросова. Командир по-
шукового загону «Вотан» Ріфат Гейченко передав їм знайде-
ні особисті речі солдатів — почорнілі з роками листи з дому,
червоноармійські книжки, записнички.

Відбулася панахида по загиблих, яку провів ієрей Олек-
сандр. Героїв ушанували хвилиною мовчання й військовим
салютом, до братської могили поклали вінки і квіти.

За словами керівника Асоціації пошукових загонів Запо-
різької області Володимира Смердова, активісти відшукали
та перепоховали понад 4700 червоноармійців. Однак роботи
ще  багато, адже лише на території Василівського, Великобі-
лозерського та Кам’янсько-Дніпровського районів зниклими
безвісти вважають понад 30 тисяч військових. 

Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

ПРИКОРДОННЯ. У багатьох
селах Тячівського, Хустського
та Рахівського районів живуть
понад 30 тисяч румунів. Нещо-
давно тут влаштували свято
добросусідства задля поліп-
шення стосунків людей однієї
національності, розділених кор-
доном. Сотні зацікавлених у
співпраці осіб — керівників ор-

ганів місцевого самоврядуван-
ня, підприємців, діячів культури
— своєю участю у святі виявля-
ли інтерес до заходу. Закар-
патську делегацію очолював
голова обласної держадмініс-
трації Геннадій Москаль. Під
час ділових розмов наголошу-
вали на потребі збільшення
кількості пунктів пропуску та пі-
шохідних переходів між двома
країнами. Учасники Дня добро-
сусідства висловились і за від-

новлення роботи  українсько-
румунської комісії з питань за-
безпечення прав осіб, які нале-
жать до нацменшин. Цей ор-
ган, який останні вісім років
майже не працював, повинен
активізуватися, щоб забезпе-
чувати права представників
національних меншин відповід-
но до міжнародно-правових
стандартів, відповідати запи-
там населення в освіті, науці,
культурі тощо. 

Зустріч на прикордонні,
щедро приправлена висту-
пами самодіяльних творчих
колективів, виставками
агропродукції регіонів двох
країн, завершилася підпи-
санням програми спільних
дій між Закарпаттям і пові-
том Сату Маре. Відбувся та-
кож офіційний прийом закар-
патської делегації у румун-
ському лісовому господар-
стві Нороєні.

Закарпаття і повіт Сату-Маре подружилися

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

СЛІД НА ЗЕМЛІ. До 120-річ-
чя заснування Сумського ма-
шинобудівного науково-ви-
робничого об’єднання, яке ко-
лектив відзначатиме цього ро-
ку, провели екологічну акцію.
Під час неї на всіх виробничих

майданчиках та біля прохідної
висадили кілька сотень дерев,
самшиту. За задумом органі-
заторів, саме цей кущ симво-
лізує розвиток і процвітання,
це одне з найдавніших деко-
ративних насаджень.

За словами генерального
директора Олексія Цимбала,
машинобудівники увічнили

важливу ювілейну дату в
житті підприємства й міста,
висаджуючи дерева у формі
цифри 120. Як зазначив го-
ловний інженер ПАТ Олексій
Жуков, хоч і заводчани пере-
живають не найкращі часи,
кожен з них переконаний, що
незабаром труднощі зали-
шаться позаду.

В акції взяли участь пред-
ставники всіх заводських під-
розділів різних поколінь. По-
руч з ветеранами працювала
молодь. На переконання ме-
неджера прес-центру Ольги
Дрозд, не важливо, скільки
трудового стажу має людина,
головне зробити внесок у
спільну справу.  

Дерева до ювілею заводу

Для такої вправи групі
акробатів-вольтижерів 

не потрібні навіть 
офісні стільці!


