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«УК» розпочинає серію
публікацій, присвячених
розв’язанню болючої
для суспільства проблеми —
стану автошляхів

СЕРЕДА, 18 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

ЄВГЕН НИЩУК:
«Першість
на Євробаченні —
не лише мистецька
перемога, а й сигнал
скептикам, які
не вірять
у повернення Криму».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Слідство триває,
кара буде
Фото з сайту ua.krymr.com

ЦИТАТА ДНЯ

Фельдшер Ганна Чемера
з Тернопілля створила
сільський музей, який
відвідують екскурсанти
з-за океану

Міністр культури про усвідомлення того, що зробила
для своєї країни переможниця цьогорічного конкурсу
— Джамала

Час повертатися
додому
МИСТЕЦТВО. На другому поверсі Адміністрації Президента,
де розташовано мистецький центр Second Floor Art Center, відбулося відкриття виставки «Золото нації. Наближення», в якому
взяли участь Президент Петро Порошенко, голова Меджлісу
Рефат Чубаров і Глава АП Борис Ложкін, повідомляє УНІАН.
Виставка складається із 16 світлин прикрас з експозицій кримських музеїв, що на момент окупації півострова були виставлені
в музеї Нідерландів. Експонати й досі перебувають там, оскільки керівництво музею чекає на судове рішення, кому мають повернути цінності: Росії чи Україні.
Президент Петро Порошенко ще раз висловив захоплення з
приводу перемоги співачки Джамали на конкурсі Євробачення.
«Під час трансляції фіналу Євробачення, гадаю, не спала вся
країна, ми побачили, як емоції перемоги об’єднали і схід, і захід,
і північ, і південь», — цитує УНІАН слова Президента. А Борис
Ложкін переконаний, що обов’язково настане час, коли Крим
повернеться додому, до України: «І ця виставка — маленький
крок на тому непростому шляху».

ЦИФРА ДНЯ

77,935 млрд грн
збитків зазнала торік банківська
система України з урахуванням
неплатоспроможних банків
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ГЕНОЦИД. За втрати кримських татар під час депортації

винні мусять відповісти

Ліки поза корупцією
ДІЄВО. В Україні впроваджують онлайн-сервіси, що дають змогу перевірити наявність

у лікарнях закуплених за бюджетний кошт препаратів
Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»
ороку держава витрачає
мільярди гривень на закупівлю ліків. Та цих грошей замало, щоб покрити потребу в них за

Щ

багатьма державними програмами, і в реальності люди безкоштовно отримують ще менше
препаратів. У лікарнях запаси
ліків часто дивним чином зменшуються, натомість важчають
кишені недобросовісних медиків

й довколамедичних шахраїв, що
перепродають ці препарати пацієнтам.
Корупція на рівні лікарень
можлива насамперед тому, що в
державі нема єдиної електронної
системи обліку медичних препа-

ратів, з допомогою якої можна
було б у режимі реального часу
відстежувати наявність ліків,
закуплених за бюджетні кошти,
в лікарнях. Та якщо гора не йде
до Магомета… Одне слово, нині
такі онлайн-ресурси створюють

завдяки зусиллям громадських
організацій. Зокрема торік на
Одещині започаткували
проект liky.odesa.ua, який в
онлайн-режимі відкрив перелік препаратів, закуплених за бюджетні гроші.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 17 травня 2016 року
4 820103 080022

USD 2539.4671
EUR 2875.6925
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.9135
за 10 рублів

/ AU 326511.98

AG 4398.36
PT 264612.47
за 10 тройських унцій

PD 150336.45

18 травня 2016 року, середа, № 92

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає у судове засідання на 27 травня 2016 року
о 09.00 год. як відповідача Малишенка Олексія Анатолійовича у справі за позовом Малишенко Марини
Євгеніївни до Малишенка Олексія Анатолійовича про
розірвання шлюбу і стягнення аліментів.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного суду Херсонської області за
адресою: м. Цюрупинськ, вул. Поштова, 48.
У разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглядатися за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Ю. Б. Свячена
Суддя Н. В. Заславець

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Бурцева Олега Леонідовича у цивільній справі №522/3464/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 14 червня 2016 року о 10 годині
45 хвилин у залі судових засідань №210 в приміщенні
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.
В разі неявки відповідача в судове засідання, суд розглядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи, суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Парпулова Вадима Васильовича в цивільній справі №522/4392/15-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 1 червня 2016 року о 09 годині 35 хвилин у залі судових засідань №210 в
приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за
адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.
В разі неявки відповідача в судове засідання, суд розглядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи, суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання як відповідача Разенко Олену Геннадіївну по цивільній справі за позовом КУ СОР Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та
праці до Разенко Олени Геннадіївни про стягнення
заборгованості за договором. (Останнє місце перебування: м. Суми, вул. Ковпака, 20). Явка в судове
засідання обов’язкова. Про причини неявки необхідно повідомити суд.
Засідання суду відбудеться 23.05.2016 року о
09.00 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 12, пов. 2.
Суддя В. Г. Костенко

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя Апаллонова Ю. В.) викликає в судове засідання (провадження
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 року народження, останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по
кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке
відбудеться 26.05.2016 року о 14.00 год. та 10.06.2016 року о
10.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її
змістом.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Зайцева Сергія Васильовича як відповідача по цивільній справі № 2/756/3478/16
(756/5238/16-ц) за позовом Зайцевої Лариси Борисівни до Зайцева Сергія Васильовича, 3-тя особа:
ЖБК «Октава», про поділ майна подружжя.
Судове засідання відбудеться 06 червня 2016 р.
об 11.30 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15
Суддя Д. Г. Камбулов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Брадула В. Л. про стягнення заборгованості.
Відповідач Брадул Володимир Леонідович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Чернишевського, буд. 19, кв. 2, викликається
27 травня 2016 року о 08 год. 00 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 у його відсутність.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів: Козлова Юрія Олександровича, який мешкає: Луганська область, м. Старобільськ, кв-л Ватутіна, буд. 66, кв. 13;
Ізваріна Валерія Володимировича, який мешкає: Луганська область, м. Старобільськ, кв-л Ватутіна, буд. 66, кв. 13, у судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 27 травня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Миру, 38-«а»; справа №431/923/16-ц, провадження
№2/431/326/16.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без участі відповідачів на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/948/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Авакумової Ю. В. про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі - Авакумова
Юлія Віталіївна, 18.09.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Уварівська,
15/1, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 31 травня 2016
року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя О. В. Ткач

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ «УкрСиббанк» до:
— Мусієнко Олени Михайлівни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі: Мусієнко Олена Михайлівна,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Слов’янськ, пров. Батюка, буд. 7, кв. 80, викликається на
24 травня 2016 року о 08 годині 50 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті;
— Довженка Артема Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі: Довженко Артем Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, пров. Батюка, буд. 2-а, кв. 84, викликається на 24 травня 2016 року о 08 годині 50 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті;
— Мусієнка Михайла Федоровича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі: Мусієнко Михайло Федорович, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Слов’янськ, пров. Батюка, буд. 7, кв. 80, викликається на
24 травня 2016 року о 08 годині 50 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті;
— Мусієнко Антоніни Миколаївни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі: Мусієнко Антоніна Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Слов’янськ, пров. Батюка, буд. 7, кв. 80, викликається на
24 травня 2016 року о 08 годині 50 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи
будуть розглянуті у їхню відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Яковлєв Денис Володимирович, 26 лютого 1983 року народження, місце реєстрації: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Магістральна, буд. 7, кв. 211 (тимчасово перебуває: Донецька область, м. Єнакієве-13, с. Оленівка, вул. Ялтинська,
буд. 2-А), викликається як відповідач Краснопільським районним судом Сумської області у судове засідання о 16.00
год. 26 травня 2016 року за адресою: вулиця Вокзальна, будинок 18, смт Краснопілля Сумської області, Україна, зал засідань № 3, суддя Косар А. І., для участі у судовому розгляді
цивільної справи за позовом Яковлєвої Ірини Олександрівни
до Яковлєва Дениса Володимировича про розірвання
шлюбу. При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
день, час та місце розгляду справи і у разі його неявки вона
Суддя О. В. Каліуш може бути розглянута за його відсутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Лисянської Тетяни Іванівни про
стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Лисянську Тетяну Іванівну
в судове засідання, яке відбудеться 27.05.2016 року о
10.45 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел.
(06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Солончука Геннадія Григоровича про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Солончука Геннадія Григоровича в судове засідання, яке відбудеться 27.05.2016
року о 10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Аксьонова Дмитра Володимировича про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Аксьонова Дмитра Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 27.05.2016
року об 11.15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки справа буде розглянута за наявними матеСуддя В. Г. Котов ріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Русіна Володимира Вікторовича
про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Русіна Володимира Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 27.05.2016
року об 11.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Кругового Романа Вікторовича
про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Кругового Романа Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 27.05.2016 року
о 10.15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І.,
тел.
(06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі
23.05.2016 р.
Вагал Володимир Михайлович об 11.00 (останнє відоме неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Вок- в заочному порядку.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200) викликає в судове засідання на 14.00 годину 6 червня 2016 року Нешту
Людмилу Степанівну, Нешту Віталія Михайловича та Берестовську Юлію Віталіївну, останнє відоме місце проживання: смт
Короп Чернігівської області, вул. Пробитовська, 23, як відповідачів по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «Чернігівська» до Нешти Людмили Степанівни, Нешти Віталія
Михайловича та Берестовської Юлії Віталіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу розглядатиме за
наявними матеріалами в заочному порядку на підставі наявних
у ній доказів.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кудренко Світлану Вікторівну, Кудренка Івана Івановича як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 426/726/16-ц за
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Кудренко Світлани
Вікторівни, Кудренка Івана Івановича про стягнення заборгованості, що відбудеться 25 травня 2016 року о
13.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. П. Грушко

Суддя А. С. Река

зальна, буд. 11), справа №409/591/16-ц
Суддя В. В. Тімінський

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Коробейник Наталії Володимирівни про
стягнення аліментів, яке відбудеться 24.05.2016 року
о 08.00 год., Коробейника Олександра Сергійовича,
19.03.1984 р.н. (останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування): м. Луганськ).
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі глави 8 ЦПК України.
Суддя Г. В. Булгакова

Новоайдарський районний суд викликає Терехова
Ігоря Юрійовича, який проживає за адресою: вул.
Дружби, буд. 28/121, м. Щастя Новоайдарського
району Луганської області, як відповідача в судове засідання з цивільної справи № 419/1071/16-ц за позовом Балабіної Ольги Іванівни до Терехова Ігоря
Юрійовича про стягнення аліментів, що відбудеться 24
травня 2016 року о 09.00 в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. М. Іванова

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Льовіна Олексія Сергійовича по цивільній
справі № 425/1238/16-ц; 2/425/345/16 за позовом Льовіної
Юлії Юріївни до Льовіна Олексія Сергійовича про надання
дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон без
згоди батька у судове засідання, яке відбудеться 24
травня 2016 року о 08 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 Цивільно-процесуального кодексу України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/690/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мураховського Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 19.05.2016 року об 11.00
год. (резервна дата 24.05.2016 року о 10.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Мураховський Олександр
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі
Анатолійович, останнє місце реєстрації: Луганська область,
на підставі ст. 169 ЦПК України.
Лутугинський район, смт Біле, вул. Польова, буд. 3, кв. 2.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спраУ випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
вах вважаються належним чином повідомленими про час, його відсутності за наявними доказами.
Суддя Полєно В. С.
день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Фучіджі Юрій Степанович, 14.07.1960
р.н., зареєстрований за адресою: Одеська обл., Арцизький район, с. Веселий Кут, вул. Кутузова, 48 а, відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 21 травня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
каб. № 3 до старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Семенова С. В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487064697 для ознайомлення з
матеріалами спеціального досудового розслідування
№22016160000000082 від 25.03.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Остапчук Алли Семенівни про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Остапчук Алла Семенівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул.
Дніпродзержинська, 16/113) викликається на 27 травня
2016 року о 09-30 год. до суду, каб. № 8, 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.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Кисельову Ольгу Вячеславівну
(Луганська область, м. Стаханов, пр-т Леніна, буд. 26,
кв. 25) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№ 428/359/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кисельової Ольги Вячеславівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 10.06.2016
року о 12 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби
Народів, буд. 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Шафоренка Володимира Кузьмича про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Шафоренка Володимира
Кузьмича в судове засідання, яке відбудеться 03.06.2016
року о 09.15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (06153)3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В
разі неявки справа буде розглянута за наявними матеСуддя Г. Д. Скочій ріалами в заочному порядку.

Білокуракинський районий суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
20.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться
31.05.2016 р.)
Доценко Олександр Михайлович о 9.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Гайове,
вул. Миру, буд. 15), справа № 409/1075/16-ц
Потапкін Олександр Вікторович о 9.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шевченка, буд. 1, кв. 48), справа №409/1076/16-ц
Подгорний Денис Ігорович о 10.00 (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, пров. Вузький, буд. 15), справа
№409/1071/16-ц
Калашнікова Надія Вікторівна об 11.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл. м. Лутугине, вул. Папаніна, буд. 137), справа №409/1097/16-ц
Терещенко (Жалько) Наталія Анатоліївна об 11.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Коцюбинського, буд. 25),
справа №409/1077/16-ц
Суддя В. Г. Скворцова

25.05.2016 р. (резервне судове засідання відбудеться
27.05.2016 р.)
Дриженко Любов Іванівна о 9.00 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Донецька, буд. 41), справа № 409/1022/16-ц
Канєва Тетяна Валентинівна о 9.30 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Лутугине, м-н Спортивний,
буд. 2, кв. 24), справа № 409/1036/16-ц
Гончаров Володимир Миколайович о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Георгіївка, вул. К. Маркса, буд. 25), справа №409/1040/16-ц
Стародворова Олена Сергіївна о 10.30 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Центральна, буд. 15,
кв. 2), справа №409/1039/16-ц
Череповський Микола Олександрович об 11.00 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Георгіївка, вул. Карла Маркса, буд.168), справа
№409/1031/16-ц.

Южний міський суд Одеської області викликає Ніколаєву Галину Валеріївну як відповідачку по цивільній
справі №519/312/14-ц за позовом представника ТОВ
«Порше Мобіліті» до Павлова Юрія Євгеновича, Ніколаєвої Галини Валеріївни, Коновалова Андрія Анатолійовича
про стягнення заборгованості та збитків у судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 12 год. 15
хв. у залі №1 Южного міського суду Одеської області за
адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського
Десанту, 26 «а».
У разі неявки відповідачки Ніколаєвої Галини Валеріївни в судове засідання, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. Л. Овчаренко

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

Суддя О. Г. Геря
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оголошення
Приватне підприємство «ВАЛЕНТИНА», код ЄДРПОУ 30072467 (м. Бершадь, вул. Героїв України, буд. 15) у
черговий раз звертається до дирекції ТОВ «Земун Поле
Плюс», код ЄДРПОУ 31022600, яке зареєстроване за адресою: вул. Центральна, 43, с. Джулинка Бершадського
району, з клопотанням про надання інформації відповідно
нових номерів банківських рахунків та всіх інших необхідних
реквізитів для своєчасної сплати суборендної плати за земельні ділянки із земель резерву Чернятської сільської ради
Бершадського району згідно з договорами суборенди
№133/1С, №134/1С, №135/С від 20.02.2013 року або вказати
місце, час і порядок розрахунків за суборенду в готівковій
формі.
У випадку відсутності банківського рахунку, запрошуємо
прибути в зручний для вас час в офіс ПП «ВАЛЕНТИНА» за
адресою: м. Бершадь, вул. Радянська, буд. 15, з 9-ї до 16-ї
години для отримання суборендної плати в готівковій
формі.
У разі залишення звернення без розгляду ПП «ВАЛЕНТИНА» знімає з себе відповідальність, яка виникає від неСуддя Шавиріна Л. П. сплати суборендної плати.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/997/16-ц за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті», в інтересах якого на підставі довіреності діє Товариство з
обмеженою відповідальністю «Юридична фірма Вернер», до Оберемка Артема Євгеновича, Маленко Оксани
Володимирівни про стягнення заборгованості та збитків
відповідно до Кредитного договору в розмірі 205682,33
гривні.
Відповідачка Маленко Оксана Володимирівна викликається до каб. № 27 суду на 25 травня 2016 року о 08
годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки
справа буде розглянута у її відсутність за наявними доказами.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Володіна Олександра Тимофійовича, 01.01.1953
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Новоазовськ, вул. Радянська, 5, у судове засідання по цивільній справі № 2/325/259/2016 (325/525/16-ц) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Володіна Олександра Тимофійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке призначене на 13 червня 2016 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт
Приазовське Приазовського району Запорізької області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Відповідач, згідно зі ст. 77 ЦПК України, зобов’язаний
повідомити суд про зміну свого місця проживання (перебування) та про причини неявки в судове засідання.
В разі неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Пантилус О. П.

Розівський районний суд Запорізької області розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ремиги Тетяни Олексіївни про стягнення
заборгованості.
Відповідач по справі № 327/33/16-ц - Ремига Тетяна Олексіївна, 23 липня 1980 року народження, викликається до суду о 14 год. 00 хв. 09 червня 2016
року для участі у розгляді справи по суті.
Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження.
У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки
позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Владимирська І. М.
Суддя Кущ Т. М.

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської
області, що розташований за адресою: смт Каланчак, вул.
Леніна, 26, 1 червня 2016 року о 10 годині 00 хвилин відбудеться розгляд цивільної справи за позовом прокурора Каланчацького району в інтересах держави в особі Херсонської
обласної державної адміністрації до Олексіївської сільської
ради, Косенко Н.М., Богдан О.С., Мошкової М.В., Ноздрякової Т.Г., Колот С.В., Бобер В.М., Самойленко К.С., Самойлова
О.О., Гетьмана В.А., Сироти Р.А., Гажур А.В., Лутай С.М.,
Кравченко В.Т., Пилипенко Л.А., Сюрхи В.М., Александрова
О.В., Романова О.О., Плєви О.М., Мазуренко C.O., Ярошенко
А.І., Москвичова С.С., Затолоцького В.В., Різничук Н.В., Кушніренка Ю.І., Затолоцького B.C., Брюховецького Л.Ф., Ростопіри Д.М., Кондрацевої А.В., Тертишного М.М., Петраша
C.M., Янківської Л.І., Балаклицького І.І., Пашинської Л.А., Візирського Є.А., третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на стороні позивача, головне управління Держгеокадастру України у Херсонській області, про визнання незаконними рішень органу місцевого самоврядування та
визнання недійсними державних актів на право власності на
земельні ділянки.
В судове засідання викликаються відповідачі: Кравченко
Віктор Тимофійович, Романов Олексій Олександрович,
Лутай Сергій Миколайович, Самойленко Катерина Степанівна, Бобер Едуард Ігорович, Бобер Владислав Миколайович, Пилипенко Людмила Анатоліївна, Тертишний Микола
Миколайович, Різничук Ніна Василівна, Гажур Анна Вікторівна, Александров Олександр Васильович, Кушніренко
Юрій Іванович, Балаклицький Іван Ілліч, Петраш Станіслав
Миколайович, Мошкова Марина Вікторівна, Гетьман Володимир Анатолійович.
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 опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/283/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Проскурякової Олени Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи призначено на 13 червня
2016 року о 10 год. 00 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Проскурякову Олену Олександрівну
у судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Гут Ю. О.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, Донецька
область, м. Селидове, вул. Пушкіна, б. 4) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Шевчук Людмили Володимирівни до
Копійки Миколи Дмитровича, Мінакова Володимира Васильовича,
третя особа Сидоренко Наталія Олександрівна, приватний нотаріус
Краматорського міського нотаріального округу Донецької області
про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Відповідачі
Копійка Микола Дмитрович, зареєстрований за адресою: Донецька область, Шахтарський район, смт Стіжківське, вул. Севастопольська, 6/1; Мінаков Володимир Васильович, зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Сусаніна, 35,
мешкає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 38/6, викликаються на 26.05.2016 р. о 10.30 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття до суду вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
їх відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик до суду відповідачі
вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи,
і у разі неявки справа може бути розглянута за їх відсутності.

Городнянський районний суд Чернігівської області в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в
судове засідання Романенка Віталія Сергійовича,
23.07.1978 року народження, останнє відоме місце
реєстрації: вул. Леніна, 62, с. Тупичів, Городнянський
район, Чернігівська область, як відповідача, місце
проживання якого невідоме, у цивільній справі
№ 732/517/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Слухання вищезазначеної справи призначено на
27 травня 2016 року о 09 год. 30 хв. в залі суду за
адресою: Чернігівська область, Городнянський
район, м. Городня, вул. Радянська, 67.
У випадку відсутності відомостей про причини неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута без його участі на підставі наявних в
справі даних чи доказів.
Суддя Н. М. Карпинська

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Рибалка Віталія Васильовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/7231/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному
товаристві «Дельта Банк» Кадирова Владислава Володимировича до Рибалко Віталія Васильовича про
стягнення заборгованості на 26 травня 2016 року о
14 годині 30 хвилин.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя В. О. Половинка

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Михайловську Вікторію Павлівну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, бул. Лепсе, 5-Г,
кв. 62, в судове засідання, яке відбудеться
10.06.2016 року о 08 год. 40 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому
розгляді цивільної справи за позовом Целовальник
Емми Дмитрівни до Михайлової Вікторії Павлівни
про захист прав споживача.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки її до суду
справа може бути розглянута за її відсутності.
Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.
Суддя О. М. Колесник

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідача по
справі № 409/1017/16-ц за позовом Сідорової Людмили Володимирівни до Сідорова Володимира Віталійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд
за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.
Судове засідання відбудеться 26.05.2016 року о
13.00 год. (резервна дата на 02.06.2016 року о 13.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Сідоров Володимир Віталійович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Георгіївка, вул. Леніна,
буд. 29.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О. Ю.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Належної Євгенії Олександрівни про стягнення заборгованості
Відповідачка по справі Належна Євгенія Олександрівна (останнє відоме місце проживання: 84603,
Донецька область, м. Горлівка, вулиця Володарського, будинок 8, квартира 2) викликається на 24
травня 2016 року на 08 годин 30 хвилин до судді
Кривошеєва Д. А. 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 відсутСуддя В. О. Труш ність.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Римарєвої Марини Володимирівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Римарєва Марина Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 84629,
Донецька область, м. Горлівка, вулиця Оленіна, будинок 20, квартира 20) викликається на 24 травня
2016 року на 08 годин 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. 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.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Голубовського Олександра Костянтиновича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Голубовський Олександр Костянтинович (останнє відоме місце проживання:
84614, Донецька область, м. Горлівка, вулиця
Стожка, будинок 115, квартира 25) викликається на
24 травня 2016 року на 08 годин 30 хвилин 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.

Любешівський районний суд Волинської області викликає у судове засідання Вакуліча Романа Юрійовича,
04.10.1992 року народження, жителя с. Березна Воля, вул.
1-го Травня, 54 Любешівського району Волинської області,
в якості відповідача у цивільній справі за позовом Управління поліції охорони в м. Києві до Вакуліча Романа Юрійовича про стягнення заборгованості за договором, яке
відбудеться 24 травня 2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Любешівського районного суду за адресою: Волинська область, Любешівський район, смт Любешів, вул.
Незалежності, 86.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки, справа буде розглянута за Вашої відсутності на
підставі наявних у ній даних та доказів.
Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 cт. 74 ЦПК
України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи належним чином.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Можаров Геннадій Дмитрович, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, 50/41, останнє
місце проживання: м. Макіївка, с. Октября, вул. Кільцева, буд. 15/1,
кв. 12, викликається 27 травня 2016 року на 09.40 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів
і ухвалено заочні рішення.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Криштоф Валентина
Володимировича, Криштоф Тетяни Іванівни, Сахацього Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом
Сахацького Андрія Миколайовича до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», треті особи: Криштоф Валентин Володимирович, Криштоф Тетяна Іванівна про визнання
поруки за договором такою, що припинена.
Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 23 травня
2016 року о 14 годині 30 хвилин у суді за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 405). Суд викликає у судове засідання Криштоф
Валентина Володимировича, Криштоф Тетяну Іванівну як відповідачів за первісним позовом та як третіх осіб за зустрічним позовом.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів за первісним
позовом та третіх осіб за зустрічним позовом, справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя О. Ф. Малинников

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Єфімова Тараса Олеговича як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/2518/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України
під головуванням судді Янчук Н. П. в підготовче судове засідання, що відбудеться 23.05.2016 року о
14.15 год. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
Білоцерківський міськрайонний суд Київської
області викликає Васягіну Дарину Євгеніївну по цивільній справі № 357/4451/16-ц за позовом Васягіної Людмили Петрівни про зняття особи з
реєстраційного обліку на 31.05.2016 року о 09 год.
30 хв. Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/113/16-ц за
позовом Шапронової Н. М. про усунення перешкод
у здійсненні права користування власністю та зняття
з реєстрації Шапронова Євгенія Сергійовича
(03.07.1983 р.н., м. Ровеньки Луганської області).
Судове засідання відбудеться 09.06.2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Договори між Українським фондом соціальних
інвестицій, агенціями по впровадженню та ТОВ
«Долинське архітектурно-будівельне об’єднання»
за номерами: № SS-C-1200638-KFW по МП 12-3558-001, № SS-C-1200639-KFW по МП 12-35-58-002,
№ SS-C-1200640-KFW по МП 12-35-58-003, № SSC-1200641-KFW по МП 12-35-58-007 вважати розірваними.

Суддя Ковальчук О. В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Приватне акціонерне товариство «Страхову
компанію «Україна» (код ЄДРПОУ 30636550), що під
головуванням судді Ткаченко Н. В. 26.05.2016 р. о 16
год. 00 хв. відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом Кіяхової Анни Валеріївни до Мішури
Романа Сергійовича та ПрАТ «СК «Україна» про стягнення моральної та матеріальної шкоди.
Представнику ПрАТ «СК «Україна» необхідно з’явитися в суд, вул. Паторжинського, буд. 18-А, каб. 17, з
належно оформленим дорученням. У разі неявки представника ПрАТ «СК «Україна», справа буде розглянута
за відсутності відповідача ПрАТ «СК «Україна». До зазначеної дати ваш представник може отримати в суді
копію позовної заяви з додатками, ознайомитись з матеріалами справи, оскільки документи суду на вашу адресу вручити поштою немає можливості через
повернення конвертів.

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа
№ 522/18483/15ц за позовом ТОВ «Свята КатеринаОдеса» до Грицаєнко Сірарпі Овсепівни, за участю
третьої особи: Заграняна Овсепа Сергійовича, про
стягнення боргу.
Суд викликає як відповідача Грицаєнко Сірарпі
Овсепівну та у якості третьої особи Заграняна Овсепа Сергійовича у судове засідання, яке відбудеться 31.05.2016 року о 14 год. 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208). Суд пропонує відповідачу та третій особі подати пояснення,
заперечення та усі наявні докази по справі особисто
або через представника. У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути розглянута у
вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Шишацький районний суд Полтавської області повідомляє, що рішенням суду від 05.05.2016 у цивільній
справі № 551/361/16-ц задоволено позовні вимоги Калітвенцевої Наталії Василівни та Калітвенцева Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу, а шлюб між
вказаними особами розірвано.
Рішення може бути переглянуто за письмовою заявою відповідача, поданою в десятиденний строк з дня
отримання копії заочного рішення.
Копію рішення відповідач Калітвенцев С. М. може отримати особисто або поштою, звернувшись за адресою:
38000, Полтавська область, Шишацький район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

Рішенням засновників від 29.02.2016 р.
Представництво «Фючерс Груп Глобал
Аутрич, Інк.», ІК26612500,
припиняє свою діяльність
в Україні з 01.03.2016 р.

В провадженні Чортківського районного суду знаходиться цивільна справа за позовом Петрончак Наталії Богданівни в інтересах неповнолітнього Магеги Анатолія
Павловича до Магеги Павла Петровича, третьої особи:
Служби у справах дітей Чортківської районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав.
Розгляд справи призначений на 19 липня 2016 року о 10
годині 00 хвилин в залі № 2 Чортківського районного суду за
адресою: м. Чортків, вул. С. Бандери, 13 в судді Теслі О. П.
Суд викликає по цій справі як відповідача Магегу Павла
Петровича.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута по суті за його відсутності на підставі наявних
Суддя Д. С. Сиволап матеріалів.

Куйбишевська держнотконтора (Запорізька обл., смт Куйбишеве, вул. Запорізька, 28) запрошує Шамеку Сергія
Миколайовича прибути до нотаріальної
контори в строк до 10.06.2016 р. для прийняття спадщини після померлої
16.10.2015 р. Шамеки Зінаїди Андріївни.

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

Втрачене свідоцтво
про право власності на житло
за адресою: м. Київ, вул. О. Мішуги,
б. 12, кв. 134, видане на ім’я
Ляшук Юлії Ігорівни,
вважати недійсним.

18 травня 2016 року, середа, № 92
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оголошення
Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Кожушко
Сергія Васильовича в справі № 433/396/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Кожушко Сергія
Васильовича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 14
год. 20 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Брежнева
Володимира Петровича в справі № 433/429/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Брежнева Володимира Петровича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 16
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Енджибадзе Георгія Резовича в справі № 433/426/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Енджибадзе Георгія Резовича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 15
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Рудковську
Тетяну Юріївну в справі № 433/461/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Рудковської Тетяни Юріївни
про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 25 травня 2016 року о 14
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Булгакову
Ганну Олександрівну в справі № 433/544/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Булгакової Ганни
Олександрівни про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Лотову
Світлану Василівну в справі № 433/486/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Лотової Світлани
Василівни про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 25 травня 2016 року о 15
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області
викликає як відповідача в судове засідання Гавриш
(Шелушенко) Наталію Валеріївну в справі
№ 433/495/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Гавриш (Шелушенко) Наталії Валеріївни про стягнення
заборгованості.
Засідання відбудеться 25 травня 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Липка Віктора Миколайовича в справі № 433/498/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Липка Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 16
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове засідання Гавриленко Євдокію Василівну як відповідача у справі № 703/905/16-ц
за позовом Якушенко Наталії Миколаївни до Гавриленко Євдокії Василівни про стягнення боргу та відсотків за договором позики, яке відбудеться о 10
год. 00 хв. 01 липня 2016 року за адресою: вул.
П. Орлика, 15, м. Сміла, Черкаської області, 20700,
суддя Манько М. В.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутності Гавриленко Євдокії Василівни.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/1177/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Деканенко Т. Г. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Відповідачка у справі Деканенко Тетяна Григорівна,
10.10.1967 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка, Донецької області, вул. Леніна, буд. 43/24, кв. 31, викликається до суду на 31 травня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Дмитрієву Світлану Сергіївну, 06.11.1989 року
народження (останнє відоме місце проживання: Сумська
область, Конотопський район, с. Попівка, вул. Комінтерну, 37), як відповідача по цивільній справі
№ 577/1443/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Дмитрієвої Світлани Сергіївни про стягнення заборгованості по кредитному договору у судове засідання, яке
відбудеться 26 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 7, тел. 2-54-49, 6-31-65.
При собі необхідно мати паспорт.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа за позовом Нагіна Володимира
Євгенійовича до Нагіна Євгенія Володимировича, Сивоконь
Вікторії Едуардівни, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору, Приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Войтовський Валентин Сергійович, про визнання правочину недійсним. Розгляд зазначеної
справи повторно призначено на 06 червня 2016 року о 09 год.
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва
(адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306).
Суд викликає у судове засідання Нагіна Євгенія Володимировича як відповідача. У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглянута за наявними у справі
доказами.

Приазовський районний суд Запорізької області

Суддя О. С. Малінов

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Бондаренка Олександра
Петровича, 19.11.1955 р.н. в судове засідання, яке
призначене на 15.00 годину 03.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Бондаренка Олександра Петровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а,
смт Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Брикова Олександра Вікторовича, 05.12.1983 р.н. в судове засідання, яке призначене на 15.30 годину 03.06.2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Брикова Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Миронівським районним судом Київської області викликаються як відповідачі Хоменко Крістіна Іванівна, Хоменко
Маргарита Максимівна на судовий розгляд цивільної справи
ЄУН 371/141/16-ц за позовом Хоменко Лідії Олексіївни до
Хоменко Крістіни Іванівни, Хоменко Маргарити Максимівни,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, відділ у справах сім’ї та молоді Миронівської
районної державної адміністрації Київської області, про визнання такими, що втратили право користування жилим
приміщенням, який відбудеться 30 травня 2016 року о 10
годині 00 хвилин в приміщенні Миронівського районного
суду Київської області (кабінет судді Поліщука А. С.) за адресою: Київська область, місто Миронівка, вулиця ПершотСуддя Л. В. Жуган равнева, 3.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1914/2016 за позовом Ліснякової Галини Семенівни до Усікова Олега Володимировича про
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач Усіков Олег Володимирович,
останнє відоме місце мешкання якого: м. Слов’янськ, провулок Богомольця, буд. 81, кв. 28, викликається до суду на 3
червня 2016 року о 9 год. 00 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 відсутністю.

Краснолиманський міський суд Донецької області викликає в судове засідання Киричека Вадима Миколайовича, Киричеку Ганну Володимирівну по цивільній справі
№ 236/961/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 24 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: 84400, Донецька область,
м. Лиман, вул. Незалежності, 13, каб. №5.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі
вважаються повідомленими про час і місце проведення
розгляду справи і у випадку неявки в судове засідання
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

викликає до суду Ісаєва Андрія Васильовича (останнє відоме місце проживання: 87600, Донецька
обл., м. Новоазовськ, вул. Шмідта, буд. 10-а) на 13
годину 00 хвилин 31.05.2016 р. для участі у розгляді
справи № 325/520/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя А. Гуменюк

Суддя Є. В. Діденко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Серафимова Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Серафимов Сергій Володимирович,
останнє відоме суду місцезнаходження: 84502, Донецька область, м. Бахмут, вул. Перемоги, буд. 27, кв. 6, викликається
на 26 травня 2016 р. о 10 год. 00 хв. до суду (каб. № 203)
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Сморжевського Івана Сергійовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Лютнева, буд. 3, кв. 2 як відповідача, у
судове засідання по цивільній справі за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Сморжевського Івана Сергійовича про
стягнення заборгованості призначене на 30 травня 2016
року о 10 годині 10 хвилин у кабінеті № 204 суду за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Дубовик Р. Є.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області по справі № 577/1880/16-ц 2/577/677/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Москаленка
Станіслава Володимировича про стягнення заборгованості, викликає в судове засідання, яке відбудеться 31 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин,
за адресою: 41600, м. Конотоп, Сумської області,
вул. Садова, 8, каб. № 2, як відповідача Москаленка
Станіслава Володимировича, 02.08.1995 р.н.
У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення про причини неявки, суд розглядатиме справу за його відсутності.
Суддя В. О. Кравченко
Суддя М. Ф. Кущенко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Темир Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості.
Відповідач по справі Темир Олександр Олександрович викликається на 01 червня 2016 року о 15.30
годині до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя, Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.
Суддя Щербіна А. В.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає
як відповідача Чернишова Івана Володимировича,
16.05.1973 року народження, паспорт серії MB
№ 542331, в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Чернишова Івана
Володимировича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться об 11.30 год. 30.05.2016 р. в приміщенні
суду за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул.
Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі.
Суддя Шевченко В. С.

Недригайлівський районний суд Сумської області повідомляє, що 31 травня 2016 року о 10 годині в залі судових засідань Недригайлівського районного суду
Сумської області за адресою: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 4 відбудеться розгляд справи
№ 582/43/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Вожика Віталія Дмитровича, 02 жовтня 1979 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Головуючий по справі суддя Яковенко Н. М. У разі неявки
відповідача Вожика В. Д. в судове засідання, справа буде
розглянута на підставі наявних у справі доказів.

26 травня 2016 року о 09 год. 45 хв. у приміщенні Франківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Героїв
Крут, 1-В, каб. 216) відбудеться розгляд цивільної справи
№ 465/5732/15-ц (2/465/659/16) за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Сильницької
О.В. (01.02.1972 року народження, ідентифікаційний номер
2652922646) про стягнення заборгованості.
Відповідачка Сильницька Ольга Володимирівна викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 травня 2016
року о 09 год. 45 хв.
У випадку неявки відповідачки в судове засідання на вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа
буде розглянута у її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

26 травня 2016 року о 09 год. 50 хв. у приміщенні Франківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Героїв
Крут, 1-В, каб. 216) відбудеться розгляд цивільної справи
№ 465/7139/14-ц (2/465/811/16) за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Мойси Петра Володимировича (10.07.1961 року народження, ідентифікаційний
номер 2247107856) про стягнення заборгованості.
У зв’язку з цим відповідач Мойса Петро Володимирович
викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 травня
2016 року о 09 год. 50 хв.
У випадку неявки відповідача в судове засідання на вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа
буде розглянута у його відсутності на підставі наявних у ній
доказів.

26 травня 2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Франківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Героїв
Крут, 1-В, каб. 216) відбудеться розгляд цивільної справи
№ 465/2075/15-ц (2/465/202/16) за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» до Соломонко
Н. В. (30.11.1987 року народження, ідентифікаційний номер
2882301025) про стягнення заборгованості.
Відповідачка Соломонко Ніна Володимирівна викликається в судове засідання, яке відбудеться 26 травня 2016
року о 09 год. 30 хв.
У випадку неявки відповідачки в судове засідання на вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа
буде розглянута у її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Мигаль Г. П.

Суддя Мигаль Г. П.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає третю
особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет Стіл», останнє відоме місцезнаходження якого: Луганська обл., Слов’яносербський район, село Сабівка,
Станція Мілова, 5, у судове засідання на 14.06.2016 року
о 10 год. 00 хв. на розгляд цивільної справи за позовом
Комара Олега Івановича до Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет Стіл», про визнання
поруки припиненою, яке відбудеться в приміщенні суду:
м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Мартиненка Володимира Леонідовича (Луганська область, м. Стаханов, вул. Шалабали,
буд. 2а, кв. 12) у судове засідання з розгляду цивільної
справи № 428/362/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Мартиненка Володимира Леонідовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 10.06.2016 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби Народів, буд. 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Суддя М. О. Гусинський

Суддя Мірошниченко О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача Врублевського Олександра Сергійовича (91021,
м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 15, кв. 145)
по цивільній справі №409/1063/16-ц за позовом
Врублевської Олени Михайлівни про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька.
Судове засідання відбудеться 24.05.2016 року (резервна дата 26.05.2016 р.) о 14.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Мигаль Г. П.
Суддя Третяк О. Г.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться цивільна справа № 510/1528/15-ц за позовом Журя Валентини Федорівни до Журя Олексія
Дмитровича про розірвання шлюбу.
Судове засідання по справі призначено на 31.05.2016 р.
о 09 годині 30 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя Сорокін К. В., тел. (04840) 40156.
Суд викликає відповідача Журя Олексія Дмитровича,
12.03.1968 р.н., остання відома адреса: Одеська обл., Ренійський р-н, с. Орлівка, вул. С. Лазо, 3.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача Журя
Олексія Дмитровича в судове засідання, справа буде розСуддя Г. Д. Скочій глянута без його участі.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
третю особу Коршеву Аллу Леонідівну (останнє відоме
місце проживання: м. Київ, пр-т Оболонський, 14-Б, кв.
12) у судове засідання на 27.07.2016 року о 16 год. 30
хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Двораковської Юлії Володимирівни до Двораковської
Алли Вікторівни про зобов’язання усунути перешкоди в
користуванні житловим приміщенням.
В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.

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

Суддя Яценко Н. О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ТРАВНЯ

З НІГ НА ГОЛОВУ. Минулий вікенд пройшов під знаком українських перемог. Доки Джамала тріумфувала на Євробаченні, наш співвітчизник Олег Кузнєцов переміг у чемпіонаті світу
з брейкдансу.
Олег, відомий як бі-бой Kuzya, став найкращим у турнірі з
видовищних танців. Чемпіонат проходив у бельгійському Антверпені. Кузнєцов підкорив суддів непростими трюками та при-

голомшливим номером. «Цей хлопець з’явився нізвідки... Ніколи не бачили нічого подібного», — зазначають організатори
чемпіонату.
Цікаво, що Олег не був заявлений серед головних учасників
чемпіонату, а пройшов непросте сито відбірних турів.
У фінальному поєдинку наш співвітчизник переміг японського
бі-боя на ім’я Issei із «сухим» рахунком 3:0.

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

Нiч
+4 +9
+3 +8
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+4 +9

Верняєв і Радівілов: п’ять золотих на двох
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА. На етапі світового Кубка
зі спортивної гімнастики, який
відбувся в болгарському місті
Варна, українські спортсмени
п’ять разів підіймалися на най-

вищу сходинку п’єдесталу пошани. Зокрема лідер української збірної Олег Верняєв не
залишив жодних шансів суперникам у вправах на брусах, вправах на коні та вільних
вправах. А Ігор Радівілов тріумфував в опорному стрибку.
У вправах на кільцях він також

був першим, а друге місце посів Верняєв. Як відомо, місяць
тому чоловіча збірна України
зі спортивної гімнастики у
складі Олега Верняєва, Ігоря
Радівілова, Максима Семянківа, Андрія Сєнічкіна, Владислава Грика та Іллі Єгорова виборола олімпійську ліцензію і

виступить влітку на Іграх-2016
у Ріо-де-Жанейро. Президент
Національного олімпійського
комітету України Сергій Бубка
привітав українських спортсменів та їхніх наставників з
прекрасним стартом, побажавши вдалої підготовки до
Олімпійських ігор-2016.

Тернополяни не забули Єжи Гоффмана
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ПОДІЮ.
У Тернополі цього року планують відкрити меморіальну дошку славетному польському кінорежисерові та сценаристу, екранізаторові «Вогнем і мечем»,
«Пана Володийовського», авторові документального фільму
«Україна: становлення нації»

Єжи Гоффману. Як розповів начальник управління культури і
мистецтв міської ради Олександр Смик, готуючи матеріали
для бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля», натрапив на
цікавий історичний факт. Дізнався, що на початку Другої світової
війни після захоплення нацистами польського міста Краків родина Гоффманів переселилася
на наші землі, де володарювали

більшовики. Майже рік майбутній знаменитий кінорежисер жив
у Тернополі. Щоправда, доля і
тут не виявилася до нього та його сім’ї прихильною й привітною.
Комуністи репресували та вивезли Гоффманів до Сибіру.
Ініціативу з відкриття пам’ятної дошки Єжи Гоффману в
Тернополі підтримала міська рада і тутешнє Польське культурно-освітнє товариство. Творчо

попрацювати над меморіальним
знаком запропонували скульптору Дмитрові Пилип’яку. Гіпсову модель пам’ятної дошки
вже виготовили, з коштами допомогло Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку.
Меморіальну дошку славетному режисерові встановлять
на фасаді Палацу кіно в середмісті.

Гончарний круг крутить родина
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ВИСТАВКА. У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості демонструють
персональну виставку гончарного мистецтва родини Сергія
та Світлани Погонців родом із
села Крищинці Тульчинського
району, відомого в Україні давніми гончарними традиціями і
такими
неперевершеними
майстрами, як Іван Гончар та
Олексій Луцишин. Ще у 1930-х
роках у цьому селі було 150

гончарів. Цікаво, що прадід і
дядько Сергія теж були гончарями, а працювати з глиною його навчив дідусь дружини. Як
талановитий художник Світлана, розписуючи керамічні вироби, робить їх ще досконалішими. Спочатку вона декорувала
роботи чоловіка спіралеподібним орнаментом, характерним
для трипільської культури. Нині
ж сім’я Погонців відроджує славетні крищинецькі керамічні
миски, розписані ангобами і покриті прозорою поливою. Виготовляючи миски, Світлана і

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

Сергій дотримуються прадавніх
традицій свого села.
В експозиції виставки представлено майже 130 керамічних виробів. Це миски, глечики,
горнята, кухлі, барила, куманці
тощо, які яскраво свідчать, що
родина Погонців гідно продовжує славні традиції дідів-прадідів. Діти Сергія і Світлани також
долучаються до народної творчості. Донька Людмила як живописець має невеличкий доробок картин: на багатьох з них
майстерно зображені батькові
керамічні роботи та інших він-

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

ницьких гончарів. А десятирічний син Сашко любить працювати за гончарним кругом разом із татусем.
Принагідно зауважимо, що у
2006 році Вінницький обласний
центр народної творчості започаткував цикл виставок «Мистецтво однієї родини». Мета
проекту — виявляти та пропагувати творчість майстрів, яких
об’єднує не лише безмежне
захоплення однією справою, а
й родина, що надає їхнім творам неймовірного тепла й гармонії.
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У Запоріжжі згадали
Лобановського
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
МАТЧ ПАМ’ЯТІ. Днями на місцевому центральному стадіоні
«Славутич Арена» відбувся футбольний матч між командами
ветеранів ФК «Металург» та ветеранів футболу Запорізької
області, приурочений пам’яті видатного українського футболіста і тренера, Героя України Валерія Васильовича Лобановського.
У складі команди ветеранів ФК «Металург» на поле вийшов
Запорізький міський голова Володимир Буряк, який, відкриваючи матч, щиро подякував організаторам і ветеранам футболу, а також вболівальникам, які зібралися вшанувати
пам’ять велета світового футболу.
Команду ветеранів ФК «Металург» представляли відомі в
Україні футболісти Павло Бовкун, Андрій Демченко, Леонід
Ключик, Сергій Ключик, Дмитро Колодін, Юрій Маркін, Ігор
Моісеєв, Олександр Рудика та інші. За команду ветеранів футболу Запорізької області зіграли Віктор Ольховський, Петро
Гончарук, Раміз Мансуров, Едуард Багіров, Віталій Ніколаєнко,
Віктор Єрмоленко, Олександр Боркарь та Сергій Жуков.
Головний тренер футбольного клубу «Динамо» (Київ) Валерій Лобановський пішов з життя 13 травня 2002 року в Запорізькій обласній лікарні №5. Сталося це внаслідок інсульту,
який трапився у Валерія Васильовича 6 травня на місцевому
стадіоні «Торпедо» під час матчу ФК «Динамо» (Київ) та ФК
«Металург» (Запоріжжя).
За ініціативою Запорізької обласної федерації футболу
з 2011 року в пам’ять про Валерія Лобановського в Запоріжжі
проводять товариські футбольні матчі між командами ветеранів ФК «Металург» та ветеранів футболу Запорізької області.
— Завдяки вам ім’я Валерія Лобановського живе не тільки
в назві вулиці нашого міста (вулиця ім. Валерія Лобановського
розташована біля центрального стадіону міста), воно живе в
серцях запоріжців, — звернувся до вболівальників та фанатів
Валерія Лобановського Володимир Буряк. — Адже життя Лобановського є не тільки історією футбольного успіху, а й взірцем належної боротьби, прикладом мужності та віри в перемогу. Доля Лобановського — більше ніж успішного спортсмена
і тренера, це доказ того, що ми, українці, можемо бути кращими та перемагати на світових аренах. Ось чому ми так дбайливо зберігаємо в своїх серцях пам’ять про цього великого
тренера та людину.
Завершився цей незвичайний матч з нічийним рахунком 3:3.
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