СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

УКаЗ ПРеЗидеНТа УКРаїНи
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Унікальний бандурист Віктор
Мішалов народився в Австралії,
живе в Канаді, але все життя
нерозривно пов’язаний
з Україною

«Про План проведення багатонаціональних навчань за участю
підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі
у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік
і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію
України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 28 СІЧНЯ 2017 РОКУ

№17 (5886)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ:
«Для підвищення
рівня захисту
від підробок у нових
посвідченнях водія
планується
встановлення
мікрочипа».

Вдячні за подвиг
Фото з сайту vi.ill.in.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Керівник головного сервісного центру МВС
про нововведення для тих, хто сідає за кермо

«Швидкі» від канадських
благодійників
СПІВПРАЦЯ. Посол Канади в Україні Роман Ващук передав
десять автомобілів швидкої допомоги, які було придбано за
кошти канадських благодійників, представникам медичних закладів із різних областей країни, повідомляє Укрінформ. Урочиста церемонія відбулась в Києві у межах святкувань із
нагоди 25-ї річниці українсько-канадських відносин.
За словами Романа Ващука, загальна вартість автомобілів
становить приблизно 400 тисяч доларів, вони не довго були в
користуванні та повністю відновлені канадськими компаніями,
тож, як зауважив посол, ще слугуватимуть українцям. З десяти
«швидких» три машини, оснащені додатковим аварійно-рятувальним обладнанням, надійдуть у Сєверодонецьк Луганської
області, чотири — до центральних районних лікарень Харківської області, де розпочинають проект надання базової медичної допомоги найбільш вразливим категоріям населення за
допомогою мобільних бригад, і ще три автомобілі передадуть
до дитячих лікарень Тернополя, Чернівців та Львова.

ЦИФРА ДНЯ

12 000
команд з усього світу обійшла українська
IT-команда dcua, яка очолила світовий
рейтинг CTFtime серед спеціалістів
з кібербезпеки
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2017 РІК

5
ПАМ’ЯТЬ. У Дніпрі урочисто відкрили перший

в Україні музей АТО

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

..............

.................................................................

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

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

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

Соціальний
передплатний
індекс 40227

Передплатний
індекс

61035

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2017 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 27 січня 2017 року
4 820103 080053

USD 2721.3078
EUR 2911.7993
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.5632
за 10 рублів

/ AU 323753.99

AG 4588.12
PT 270225.86
за 10 тройських унцій

PD 207363.65

28 січня 2017 року, субота, № 17

www.ukurier.gov.ua
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 січня 2017 р. № 34-р
Київ

Питання Громадської ради
при Національному агентстві з питань
запобігання корупції
1. Уповноваженій посадовій особі, відповідальній за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, забезпечити проведення зазначеного конкурсу.
2. Затвердити план заходів щодо проведення конкурсу з формування
Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 34-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення конкурсу з формування Громадської ради
при Національному агентстві з питань запобігання корупції
1. Вжити заходів для оприлюднення на Урядовому порталі та в газеті
«Урядовий кур’єр» оголошення про проведення конкурсу з формування



оголошення



оголошення

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Азовська кредитна компанія» до Акімова
Максима Геннадійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Акімов Максим Геннадійович
(останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь, Донецької області, вул. Сєченова, буд. 59, кв. 72) викликається о 10 годині 40 хвилин 31 січня 2017 року
до суду, каб. 11, для участі у розгляді зазначеної
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 на підставі ст. ст. 69 ч. 4, 225 ЦПК України.
Суддя О. О. Мушкет



Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі — Громадська рада).
Національне агентство з питань
запобігання корупції, уповноважена
посадова особа, відповідальна
за проведення конкурсу.
Протягом п’яти робочих днів
з дня прийняття
розпорядження Кабінету Міністрів
України про проведення конкурсу,
але не пізніше ніж за 30 календарних
днів до проведення установчих зборів
Громадської ради.
2. Забезпечити:
1) опрацювання поданих громадськими об’єднаннями заяв і доданих до
них документів щодо участі осіб, уповноважених представляти громадські
об’єднання, які беруть участь в установчих зборах, та осіб, які пропонуються громадськими об’єднаннями для включення до складу Громадської
ради.
Національне агентство з питань
запобігання корупції, уповноважена
посадова особа, відповідальна
за проведення конкурсу.
Протягом 20 календарних днів після
оприлюднення оголошення
про проведення конкурсу, але не пізніше
ніж за 10 календарних днів до дня

оголошення



оголошення



проведення установчих зборів
Громадської ради;
2) формування списків осіб, уповноважених представляти громадські
об’єднання, які беруть участь в установчих зборах, та осіб, які пропонуються громадськими об’єднаннями для включення до складу Громадської
ради, і подання їх для оприлюднення на Урядовому порталі.
Національне агентство з питань
запобігання корупції, уповноважена
посадова особа, відповідальна
за проведення конкурсу.
Не пізніше ніж за сім календарних днів
до дати проведення установчих зборів
Громадської ради;
3) проведення установчих зборів Громадської ради для формування її
складу.
Національне агентство з питань
запобігання корупції, уповноважена
посадова особа, відповідальна
за проведення конкурсу.
Не раніше ніж через 30 календарних днів
з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
3. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта
щодо утворення Громадської ради та затвердження її складу.
Національне агентство з питань
запобігання корупції.
У триденний строк після проведення
установчих зборів Громадської ради.

оголошення



оголошення



оголошення



Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Муфтєєва Руслана Ільшатовича та Муфтєєвої Марії Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Муфтєєв Руслан Ільшатович (останнє
відоме місце реєстрації: м. Маріуполь, Донецької області,
вул. Покришкіна, буд. 13, гурт. 8) та Муфтєєва Марія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь,
Донецької області, вул. Високовольтна, буд. 46) викликаються о 10 годині 30 хвилин 31 січня 2017 року до суду, каб.
9,11 для участі у розгляді зазначеної справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4,
225 ЦПК України.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Роговської Людмили Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Роговська Людмила Валентинівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь, Донецької області, пр. Металургів, буд. 135, кв. 108,
викликається о 10 годині 00 хвилин 31 січня 2017 року
до суду, каб. 9,11 для участі у розгляді зазначеної 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 на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
знаходиться цивільна справа № 2/243/725/2017 за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Мечетної Т. В., Свиридової О. М.,
Осподової Г. Ф. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи по суті відбудеться 03.02.2017 року о 08.30 год.
(додаткова дата 07.02.2017 року о 08.00 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).
Явка відповідачки Мечетної Тетяни Валеріївни, 13.07.1979 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Великан, 23,
кв. 28, є обов’язковою.
Явка відповідачки Свиридової Олександри Миколаївни, 02.12.1985
р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Прасолова, 39, є обов’язковою.
Явка відповідачки Осподової Ганни Федорівни, 07.06.1988 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Стожка, 129,
кв. 13, є обов’язковою.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їх участі.
Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти позову
та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя О. О. Мушкет

Суддя О. О. Мушкет

Суддя І. М. Мінаєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Волобуєва Максима Сергійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Волобуєв Максим Сергійович, 04.02.1980 р.н.,
який зареєстрований та мешкає: м. Бахмут, вул. Ушакова, буд. 9-А, Донецька область викликається до суду (Донецька область, м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в розгляді справи по суті на 09.30 годину 02 лютого 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Воробйова І. В.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Ігнатьєву Світлану Федорівну, що судовий розгляд цивільної
справи за позовом Покотиленко Валентини Борисівни до Ігнатьєвої
Світлани Федорівни, третя особа, що не заявляє самостійних вимог на
предмет спору: Первомайська міська рада Миколаївської області, про
визнання недійсним державного акта про право власності на земельну
ділянку призначено на 02.02.2017 р. об 11.00 год. На вказаний час відповідачці необхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул.
І.Виговського, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.
У разі неявки відповідачки позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України
буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Н. А. Медведєва

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ
«Державний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» до Гапонової Ю. В. про стягнення заборгованості.
Відповідачка Гапонова Юлія Володимирівна, 28.10.1978 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 30/6, викликається на
02.02.2017 року о 08.30 год. 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, відповідачці необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у її відсутність на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна справа № 359/8091/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства акціонерний банк «Укргазбанк» до Оксенюка Олександра
Володимировича про стягнення боргу за кредитним договором.
У зв’язку з цим суд викликає відповідача Оксенюка Олександра Володимировича у судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 15 годині 00 хвилин
02 лютого 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної
Сотні, 10, каб. № 7.
Суддя Борець Є. О.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє, що 23 лютого 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Приморська, 48, м. Світловодськ Кіровоградської обл. (суддя
Волошина Н. Л.) відбудеться судове засідання по справі
№ 401/3940/16-ц, 2/401/302/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Дикаєвої Лариси Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликається відповідачка Дикаєва Лариса Володимирівна.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у
зв’язку з розглядом справи за позовом Трофимової Людмили Анатоліївни до Калініна Олега Вадимовича про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди викликає відповідача
Калініна Олега Вадимовича в судове засідання на 03.02.2017 р. о 08.30
год. та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його
відсутність.
Суддя Кириленко Т. В.

Суддя Хоменко Д. Є.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Кожухара Геннадія Геннадійовича по цивільній справі № 2/756/948/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк
«Приватбанк» до Кожухара Геннадія Геннадійовича
про стягнення заборгованості, розгляд якої призначено на 08.02.2017 р. на 09.15 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №
18, суддя Жук М. В.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Державний ощадний банк
України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Лиховид Андрія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитом.
Відповідач Лиховид Андрій Володимирович викликається
до каб. № 18 суду на 30 січня 2017 року на 08 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Великобагачанський районний суд Полтавської області викликає як відповідача Картунову Валентину Іванівну, 14 квітня 1960 року народження, останне відоме
місце реєстрації: вулиця Жовтнева, 148, селище Велика
Багачка Полтавської області в судове засідання по цивільній справі №525/1166/16-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ПриватБанк» Картунову Валентину Іванівну, 14 квітня
1960 року народження, про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 03 березня 2017
року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вулиця Шевченка, 69, селище Велика Багачка Полтавської області.

Суддя Бікезіна О. В.

Суддя Ячало Ю. І.

Повістка про виклик в судове засідання
Приморський районний суд м. Одеси викликає Яцюка Дениса Миколайовича, 26.07.1991 року народження, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110
КК України за матеріалами спеціального досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000371 від 26.10.2016 року, в
судове засідання для участі у розгляді обвинувального акта
відносно Яцюка Д. М., яке відбудеться 03 лютого 2017 року
о 10 год. 00 хв., в приміщенні Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, зал
№ 106 (суддя Лабунський В. М.).
Обвинуваченому Яцюку Д. М. у разі неявки у судове засіСуддя В. Ю. Колядов дання повідомити суд про причини своєї неявки.

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя викликає у судове засідання, яке відбудеться 02 лютого 2017 року о 09.00 годині в приміщенні
Шевченківського районного суду м.Запоріжжя за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 «а», Караулову Тетяну Іванівну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Виробнича, буд. 27, гурт.) як відповідача по цивільній справі №336/6417/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Караулової Тетяни Іванівни про
стягнення заборгованості.
Суддя І. Б. Жупанова

Коропський районний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 02 лютого 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Коропського районного суду Чернігівської області за
адресою: Чернігівська область, смт Короп, вул. Кибальчича, 12, Косенка Віктора Васильовича (останнє
відоме місце реєстрації: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Карильське, вул. Підлісівка, буд. 17)
як
відповідача
по
цивільній
справі
№ 735/1375/17-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Косенка Віктора Васильовича про стягнення заборгованості.
Суддя Балаба О. А.

Оріхівський районний суд Запорізької області, що
розташований за адресою: 70500, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судове
засідання як відповідача Турчака Романа Романовича за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» до Турчака Романа Романовича про
стягнення заборгованості на 09 годину 00 хвилин 1
лютого 2017 року. У разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя Л. С. Щербань
Старобільський районний суд Луганської області викликає Яскіна Вадима Володимировича, який мешкає за
адресою: вул. Петраковського, б. 15, кв. 139, м. Антрацит, Антрацитівський р-н, Луганської області, 94612, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 431/5622/16-ц, за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»,
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 01 лютого 2017 року о 08 годині 50 хв., в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача Гьюдічі
Естебана Хopхe, останнє відоме місцезнаходження якого: м. Київ, вул.
В. Васильківська, буд. 66, кв. 13, у судове засідання на 02.02.2017 року
о 09 год. 40 хв. на розгляд цивільної справи за позовом Трофімової
Ольги Ігорівни до Гьюдічі Естебана Хорхе, третя особа: Служба у справах дітей Голосіївської у м. Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться в
приміщенні суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 169, 170
ЦПК України.
Суддя Н. В. Антонова

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
02 лютого 2017 року о 16 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104, Херсонської області,
відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/590/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Підопригора Олени Вікторівни про
стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається як відповідач Підопригора Олена Вікторівна, 27.05.1991 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Скрипниченко Т. І.
Суддя Дригваль В.М.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до
Кадуріної Вікторії Яківни про стягнення заборгованості.
Відповідачка Кадуріна Вікторія Яківна, 23.05.1982 р.н., останнє відоме
місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд.
23, кв. 40, викликається для участі у розгляді справи, яка відбудеться 28
лютого 2017 року о 08.10 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
в її відсутність.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що
по цивільних справах за позовами ПАТ
КБ «Приватбанк» до:
29.05.2015 р.
Насонова Марія Панасівна, справа
№ 409/1166/15-ц
Коржов Юрій Володимирович, справа
№ 409/1170/15-ц
Колєснікова Катерина Миколаївна,
справа №409/1177/15-ц
05.06.2015 р.
Руденко Тетяна Олексіївна, справа
№ 409/1368/15-ц
27.05.2015 р.
Лісянський Сергій Володимирович,
справа № 409/1194/15-ц
Грушина Світлана Геннадіївна, справа
№ 409/1188/15-ц
Дємонова Ольга Володимирівна,
справа №409/1203/15-ц
Царевська Віра Михайлівна, справа
№ 409/1195/15-ц
15.06.2015 р.
Полукаров Юрій Юрійович, справа
№ 409/1379/15-ц
Абросіменко Ольга Миколаївна,
справа № 409/1388/15-ц
Гергард Ігор Васильович, справа
№ 409/1368/15-ц
16.06.2015 р.
Кошкін Геннадій Валерійович, справа
№ 409/1329/15-ц
Бучковський Ігор Геннадійович,
справа № 409/1422/15-ц
17.06.2015 р.
Голіков Дмитро Володимирович,
справа № 409/1395/15-ц
Кулікова Іроїда Петрівна, справа
№ 409/1398/15-ц
18.06.2015 р.
Селін Володимир Іванович, справа
№ 409/1425/15-ц
Дундуа Каріна Отарівна, справа
№ 409/1452/15-ц
Суддя В.В. Тімінський
28.05.2015 р.
Мартіросян Єрванд Жораєвич, справа
№ 409/1198/15-ц
Тибiашвiлi Георгiй Миколайович,
справа № 409/1174/15-ц
Назарова Любов Юріївна, справа
№ 409/1201/15-ц
Сердюк Олег Анатолійович, справа
№ 409/1187/15-ц
Дегтяренко Олександр Миколайович,
справа № 409/1172/15-ц
Водінов Ярослав В’ячеславович,
справа № 409/1182/15-ц
11.06.2015 р.
Лавренчук Ірина Юріївна, справа
№ 409/1387/15-ц
Скобіола Віктор Олександрович,
справа № 409/1392/15-ц
16.06.2015 р.
Пігович Денис Михайлович, справа
№ 409/1588/15-ц

18.06.2015 р.
Яковенко Сергій Васильович, справа
№ 409/1591/15ц
Суддя В.Г. Скворцова
29.10.2015 р.
Бєлоусов Євген Володимирович,
справа № 409/2989/15ц
Ткачова Людмила Євгеніївна, справа
№ 409/2986/15ц
21.03.2016 р.
Толстун Олександр Олександрович,
справа № 409/181/16-ц
Суддя О.Г. Третяк
28.04.2016 р.
Гапонцева Тамара Миколаївна,
справа № 409/589/16-ц
29.04.2016 р.
Котляр Володимир Іванович, справа
№ 409/603/16-ц
Золотун Ірина Василівна, справа
№ 409/597/16-ц
05.05.2016 р.
Кременчуцька Ольга Іванівна, справа
№ 409/662/16-ц
Козуб Галина Петрівна, справа
№ 409/746/16-ц
12.05.2016 р.
Шкіря Ольга Володимирівна, справа
№ 409/927/16-ц
16.05.2016 р.
Шпанко Юрій Олексійович, справа
№ 409/847/16-ц
02.06.2016 р.
Глущенко Тетяна Володимирівна,
справа № 409/877/16-ц
16.06.2016 р.
Глазов Євген Олегович, справа
№ 409/1034/16-ц
Сурженко Олександр Володимирович, справа № 409/1070/16-ц
Суддя О.Ю. Максименко
20.01.2017 р.
Шаринська Інна Василівна, справа
№ 409/2708/16-ц
Мосіна (Гранева) Наталія Миколаївна,
справа № 409/2716/16-ц
Лауніна Євгенія Йосипівна, справа
№ 409/2713/16-ц
Редчець Галина Адольфівна, справа
№ 409/2710/16-ц
Лобанова Ольга Миколаївна, справа
№ 409/2706/16-ц
Оганесян (Вєтрова) Арменуі Варданівна, справа № 409/2730/16-ц
Труш Світлана Дмитрівна, справа
№ 409/2717/16-ц
Суддя В.С.Полєно
про стягнення заборгованості судом
були ухвалені заочні рішення, позовні
вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз’яснюємо відповідачам
по справах, що заочне рішення може
бути переглянуто Білокуракинським
районним судом Луганської області
шляхом подання відповідачем заяви про
перегляд заочного рішення до цього
суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Данильчук Алісу Володимирівну як відповідача по
справі № 522/17592/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний банк» до Комар Анжели Савівни,
Данильчук Аліси Володимирівни, Приморського
районного відділу Головного управління Державної
міграційної служби України в Одеській області, третя
особа: Орган опіки та піклування Приморської
районної адміністрації Одеської міської ради про
усунення перешкод у користуванні та розпорядженні
власністю шляхом виселення та зняття з реєстрації
адреси проживання. Засідання відбудеться
02.02.2017 р. о 14.30 год. в приміщенні Приморського райсуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, зал № 212.
Суддя В. І. Загороднюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Коміссарову Роману Юрійовичу, 11.10.1967 р.н.,
який працює за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Вікова,
23/а, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 02 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. до каб. 309 СВ УСБУ в
Донецькій області, до слідчого Авєріна П.Є., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд.33, для отримання повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів
при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016050000000101 за ч.1 ст.258-3 КК України.
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають
наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судове засідання з розгляду цивільних справ як відповідачів за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» в особі філії – Луганського обласного управління АТ
«Ощадбанк» про стягнення боргу за кредитним договором як відповідачів:
- Кондрушенко Надія Юріївна, яка мешкає за адресою: 94600, Луганська
область, м. Антрацит, смт Щотове, вул. Енергетиків, буд. 68,
- Кондрушенко Микола Михайлович, який мешкає за адресою: 94600, Луганська область, м. Антрацит, смт Щотове, вул. Енергетиків, буд. 68.
Розгляд справи відбудеться 06 лютого 2017 року о 08 годині 55 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
буд. 38 «а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, кабінет № 5, Першотравневого району, Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лопатенка Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Лопатенко Олександр Геннадійович, зареєстрований за адресою: с. Дем’янівка, вул. Садова, б. 6, Мангушський район, Донецька область,
викликається на 25 квітня 2017 року на 10.30 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Лопатенку Олександру Геннадійовичу, пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази до 25 квітня 2017 року. У випадку неприбуття
відповідача він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, кабінет № 5, Першотравневого району, Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до
Михальової Олександри Іванівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка Михальова Олександра Іванівна, зареєстрована за адресою:
с. Портовське, вул. Ювілейна, б. 6, Мангушський район, Донецька область,
викликається на 24 квітня 2017 року на 14.00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Михальовій Олександрі Іванівні пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази до 24 квітня 2017 року. У випадку неприбуття відповідача вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін B. Є.

Суддя Скудін В. Є.

Кегичівський районний суд Харківської області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 13 лютого 2017 року о 08 год. 00 хв. в приміщенні Кегичівського районного суду Харківської області по вул.
Миру, 26, смт Кегичівка, Харківської області, як відповідача Бережнова
Володимира Анатолійовича, 22.06.1983 року народження, по цивільній
справі № 624/902/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Бережнова Володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено на
підставі наявних у справі матеріалів.
Суддя Н. М. Куст

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, кабінет № 5, Першотравневого району, Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шастало Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Шастало Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: с.
Приазовське, вул. Степова, б. 1 «А», Мангушський район, Донецька область,
викликається на 25 квітня 2017 року на 15.00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Шастало Сергію Сергійовичу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази до 25 квітня 2017 року. У випадку неприбуття відповідача
він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

У провадженні Ковельського міськрайонного суду Волинської області перебуває цивільна справа за позовом Воробей Віктора Олександровича до Воробей Володимира Олександровича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.
Ковельський міськрайонний суд повідомляє, що Воробей Володимир Олександрович (місце реєстрації: Волинська область, Ковельський район, с. Нові
Кошари, вул. Лісова, 5) викликається як відповідач у даній справі в судове засідання, яке призначене на 09 годину 30 хвилин 09 лютого 2017 року в приміщенні Ковельського міськрайонного суду Волинської області за адресою:
м. Ковель, вул. Незалежності, 15; головуючий у справі – суддя Бондар В.М.
Відповідач має право подати свої докази чи заперечення з приводу позовних вимог, чи повідомити про них суд.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутності за наявними у справі доказами.

До уваги приватного підприємства «Промхимснаб»
(код ЄДРПОУ 31385933)

Суддя Скудін B. Є.

У зв’язку з неможливістю вручити вимогу про надання інформації від
03.10.2016 № 143-29/07-10437 приватному підприємству «Промхимснаб»
(код ЄДРПОУ 31385933), зазначену вимогу (повний її зміст) розміщено на
офіційному
веб-сайті
Антимонопольного
комітету
України
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна - До уваги суб’єктів господарювання».
Ця інформація розміщена на підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і
справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19
квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня
1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного коміСуддя В. М. Бондар тету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами).

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/6108/16-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Вердикт Консалтинг» в інтересах Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Правекс-Банк» до Слепцова Ігоря Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Слепцов Ігор Олександрович,
23.11.1961 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого:
м. Дебальцево, Донецької області, вул. Кірова, буд. 74,
викликається до суду на 14 лютого 2017 року о 08.10 годині, каб. № 15, 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.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш, вул. Котанова,
102 Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом
Уртмінцевої Надії Леонідівни до Лісової Валентини Василівни, яка діє в інтересах малолітнього Солдатенкова Андрія Дмитровича, треті особи: Орган опіки та піклування Мангушської районної державної адміністрації Донецької області, Солдатенков Дмитро Леонідович,
про усунення перешкод в користуванні власністю шляхом визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.
Відповідач - Лісова Валентина Василівна, яка діє в інтересах малолітнього Солдатенкова
Андрія Дмитровича, мешкає: смт Мангуш, вул. Сонячна, буд. 19 Мангушського району Донецької області, третя особа - Солдатенков Дмитро Леонідович, мешкає: смт Мангуш, вул.
Сонячна, буд. 19 «А» Мангушського району Донецької області, викликаються на 18 квітня
2017 року о 09.00 годині до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу та третій особі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач та третя особа повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньою відсутністю.

Суддя В. Ю. Колядов

Суддя О. С. Малінов

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
на електронних торговельних майданчиках:
ТОВ «E-ТЕНДЕР»
Номер лота:
№№Q3948426326b2401- Q3948426326b2402
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
02 березня 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту (параметри,
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9192забезпечення,початкова ціна, правила участі в аукціоні):
02032017
ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»
Номер лота:
№№Q3900832126b2589-Q3900832126b2594
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
02 березня 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту (параметри,забезпечення,
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9189початкова ціна, правила участі в аукціоні):
02032017-2

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідачку Сєрову Анастасію Віталіївну, 08.08.1995 року народження (останнє
відоме місце реєстрації: 16330, Чернігівська область, Куликівський район,
село Грабівка, вулиця 1-го Травня, будинок 8), для участі у справі, провадження №2/737/17/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сєрової Анастасії
Віталіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 6 лютого 2017 року о 08 годині 15 хвилин
у приміщенні суду за адресою: 16300, Чернігівська область, Куликівський
район, смт Куликівка, вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С.В.
Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без вашої
участі заочно за наявними в ній доказами.

Суддя Скудін B. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу
№ 243/137/17-ц за позовом ПАТ «Енергобанк» до Виклюка Василя Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання відповідача Виклюка Василя
Васильовича: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гладиша, буд. 35.
Відповідач викликається до суду на 14 лютого 2017 року о 08 год.
10 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.
Суддя С. В. Іванець
Суддя О. В. Ільяшевич

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає
Штеменка Віталія Євгеновича, останнє відоме місце реєстрації якого: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Жуковського, 87, кв. 23, на 13 лютого 2017 р. об 11.00 год. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка,
201, суддя Рунчева О.В.) як відповідача по цивільній справі №182/5682/16-ц
(№ провадження 2/0182/3945/2016) за позовом Дерев’янко Оксани Вячеславівни до Штеменка Віталія Євгеновича, третя особа: ГУ ДМС України в
Дніпропетровській області про надання дозволу на зняття з реєстрації неповнолітньої дитини та на тимчасовий виїзд дитини за межі України без
згоди батька. У разі неявки в судове засідання відповідача та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде розглянуто за
його відсутності та постановлено заочне рішення суду.

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до суду відповідача Воробйова Сергія Михайловича, останнє відоме місце проживання: м.
Теплодар Одеської області, проспект Енергетиків, 9, кв. 59, по цивільній
справі №516/247/16-ц за позовом Коноваленка Сергія Андрійовича до Воробйова Сергія Михайловича, треті особи: Коноваленко Надія Михайлівна,
Коноваленко Ігор Сергійович, Коноваленко Олеся Сергіївна, про усунення
перешкод у користуванні житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться
13 лютого 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Теплодар Одеської обл.,
вул. Комунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).
Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Воробйову Сергію Михайловичу подати заперечення на позов та докази, якими обґрунтовуються
заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутСуддя Рунчева О. В. ності відповідача Воробйова С.М.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідомляє відповідача Пасічника
Володимира Олексійовича, що розгляд справи за позовом Черних Тетяни Ігорівни
до Вас про позбавлення батьківських прав призначений на 27 лютого 2017 року о
16.30.
Вам необхідно з’явитися до суду за адресою: м. Харків, пр. Архітектора Альошина,
7, каб. 10,11 у вказані час та дату. У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої
відсутності з урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.
Суддя О. В. Бугера

В провадженні Чортківського районного суду знаходиться цивільна
справа за позовом Любої Ольги Євстахіївни до Любого Сергія Романовича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.
Розгляд справи призначений на 09 год. 30 хв. 02 лютого 2017 року
в залі № 4 Чортківського районного суду за адресою: м. Чортків, вул.
С. Бандери, 13 в судді Запорожець Л. М.
Суд викликає по цій справі як відповідача Любого Сергія Романовича.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута
по суті у його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 13.02.2017 р. о 09 год. 00
хв. призначено до розгляду цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк», ТОВ «Вердикт Консалтинг» до Назаренка Олександра
Івановича, Назаренко Олени Миколаївни про
стягнення боргу за кредитним договором.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 13.02.2017 р. о 14 год. 00
хв. призначено до розгляду цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк», ТОВ «Вердикт Консалтинг» до Чернишова Василя Васильовича, Чернишової Ольги Василівни про
стягнення боргу за кредитним договором.

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області повідомляє, що 28 грудня 2016 року
ухвалено заочне рішення по цивільній справі
№428/2833/16-ц за позовом Воронова Сергія
Олександровича до Воронової Галини Романівни про розірвання шлюбу.

Суддя А. П. Чернік

Суддя А. П. Чернік

Суддя І. О. Юзефович

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Яновський Віктор Вікторович,
25.08.1988 р.н., що проживає за адресою: Донецька область, м. Торецьк (Дзержинськ), с. Щербинівка, вул. Перемоги, буд. 32, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 7 лютого 2017 року до
каб. 116 слідчого відділу Краматорського відділу поліції
ГУНП в Донецькій області, до слідчого Абушова Е. Е. за
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 25, для допиту Вас у кримінальному провадженні №12014050390001076 за ч.1 ст.115 КК України.

Новомиколаївський районний суд Запорізької області (вул. Лесі Українки, 11, смт Новомиколаївка,
Запорізька область, 70101) викликає у судове засідання Чорну Любов Іванівну як відповідача на 15
год. 00 хв. 9 березня 2017 року у справі за позовом
публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Наслідки нез’явлення у судове засідання передбачені статтею 169 ЦПК України.
Суддя С. С. Гасанбеков

Компаніївський районний суд Кіровоградської області викликає у судове засідання, яке відбудеться
17 лютого 2017 року о 14.00 годині в приміщенні
Компаніївського районного суду Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, смт Компаніївка, вул. Вишнева, 21, Барамба Віталія
Леонідовича (останнє відоме місце реєстрації: Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Леніна, буд.
136, кв. 6) як відповідача по цивільній справі
№ 391/773/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Барамба Віталія Леонідовича про стягнення заборгованості.
Суддя Мумига І. М.

Кіровський районний суд м. Кіровограда (м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, 7) повідомляє, що
відбудеться розгляд справи 23.02.2017 року о 09
год. 30 хв. (каб. 17, суддя Кулінка Л. Д.), цивільна
справа № 404/4678/16-ц, 2/404/429/15 за позовом
Піддубного Сергія Миколайовича до Плетенюк Сергія Васильовича про стягнення заборгованості за договором підряду.
В судове засідання викликається як відповідач
Плетенюк Сергій Васильович, який проживає за останніми відомими адресами: м. Кропивницький, вул.
Суддя І. О. Юзефович Миру, 6, та м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 7, кв. 158.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 08.02.2017 р.
о 14.00 год. за адресою: Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О. І. як відповідача Пащенка Олександра
Сергійовича у цивільній справі № 486/1320/16-ц за
позовною заявою Пащенко Вікторії Петрівни до Пащенка Олександра Сергійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Похлобіна Володимира
Миколайовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/16216/16-ц за позовом Товариства
з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
«ВіДі-Страхування» до Похлобіна Володимира Миколайовича про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що відбудеться
1 лютого 2017 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Григорова Ігоря Вікторовича до Фон Горден Марії Ігорівни,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на
стороні відповідача – Кузіна Надія Степанівна, про
витребування майна з чужого незаконного володіння.
У зв’язку з цим суд викликає Фон Горден Марію
Ігорівну у судове засідання, що відбудеться о 08 годині 00 хвилин 17 лютого 2017 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.
Суддя І. О. Юзефович
Суддя Борець Є. О.

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає Коваля Богдана Миколайовича, адреса: вул. Першотравнева, 309, с. Кинашів, Тульчинський район,
Вінницька область, як відповідача по цивільній справі
№ 148/2292/16-ц за позовом Дремарецького П. В. до Коваля Б.М. про стягнення страхового відшкодування.
Судовий розгляд справи призначено на 06.02.2017 р.
об 11.30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин,
Вінницька область.
В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідачів у судові засідання з розгляду цивільних справ за позовами Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» м. Київ, які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19:
11 квітня 2017 року
о 16.00 год. Фоменка Сергія Вікторовича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), пр. Леніна, 58/31) (справа
№428/4309/16-ц);
о 16.10 год. Якушевич Ольгу Олександрівну (Луганська
область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Шосейна, 24а/13)
(справа №428/4306/16-ц);
12 квітня 2017 року
о 16.00 год. Саву Ольгу Анатоліївну (Луганська область,
м. Кадіївка (Стаханов), м. Ірміно, вул. Багата, 20/18), Саву
Сергія Петровича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), м. Ірміно, вул. Революції, 54/79) (справа
№428/9825/16-ц);
о 16.10 год. Орлова Валерія Володимировича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Кірова, 19/16)
(справа №428/9085/16-ц);
13 квітня 2017 року
о 16.00 год. Коломієць Наталію Василівну (Луганська
область, м. Кадіївка (Стаханов), м. Ірміно, вул. Целінна, 5)
(справа №428/9083/16-ц).
У разі неявки на вказані судові засідання суд розглядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Старобільський районний суд Луганської області
повідомляє, що 29.09.2016 року судом винесено заочне рішення по цивільній справі № 431/2583/16-ц
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Левченко
Надії Володимирівни про стягнення суми заборгованості за кредитним договором. З повним текстом заочного рішення можна ознайомитися в канцелярії
суду за адресою: м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Леонова Ігоря Юрійовича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), пр. Леніна, 21а/7)
по цивільній справі № 428/8484/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до
Леонова Ігоря Юрійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 13 квітня 2017
року о 16.10 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя О. В. Саламаха

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 24
лютого 2017 року на 11 годину 00 хвилин Стан Івана Дмитровича, зареєстрованого в с. Михайлівка, вул. Татарбунарського Повстання, 109 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Стан Івана Дмитровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі
Суддя О. Г. Геря за наявними у справі доказами.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Кривонос Едуарда Івановича та Кривонос Анатолія Олександровича як
відповідачів в цивільній справі № 328/19/17 за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Кривонос Едуарда
Івановича та Кривонос Анатолія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 08.02.2017 року о
10.00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: м. Токмак, вул.
Володимирська, буд. 28.
Суддя Коваленко П. Л.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як відповідачів Марченко Наталью Михайлівну,
28.11.1960 р.н., та Молдована Олександра Георгійовича,
13.09.1975 р.н., в судове засідання, яке призначене на
14 год. 30 хв., 06.02.2017 року, для розгляду цивільної
справи № 319/10/17 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Марченко Натальї Михайлівни та Молдован Олександра
Георгійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак Більмацького району
Запорізької області.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Брухаля Юрія Богдановича по цивільній
справі № 2/756/5426/16 за позовом Фурсової Тетяни
Вікторівни до Брухаля Юрія Богдановича про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, розгляд якої
призначено на 02.02.2017 р. на 15.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№ 18, суддя Жук М.В.
У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.
Суддя М. В. Жук

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Селіверстову Анастасію Русланівну як відповідача по цивільній справі за позовом
Селіверстова Руслана Анатолійовича до Селіверстової Анастасії Русланівни про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим приміщенням, яке відбудеться 27.03.2017 о 10.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх,
каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя Піхур О. В.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Кузнецова Максима Анатолійовича, останнє відоме місце мешкання: Запорізька
область, Мелітопольський район, с. Терпіння, вул.
Таврійська (Леніна), 180, що 14 лютого 2017 року о
09.00 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна
(Дзержинського), 90, буде слухатися цивільна
справа № 320/6972/16-ц за позовом Кузнецової
Ольги Михайлівни до Кузнецова Максима Анатолійовича про стягнення аліментів.
Суддя Ю. В. Ковальова

В провадженні Шевченківського районного суду
м.
Києва
знаходиться
цивільна
справа
№761/43365/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АНСУ» до Романюк Ольги
Миколаївни про стягнення заборгованості.
Розгляд зазначеної справи призначено на
16.02.2017 року о 10.00 год. у Шевченківському
районному суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Романюк Ольгу Миколаївну як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними в ній доказами.
Суддя С. І. Майдан
Суддя А. А. Осаулов

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Петренко
Ольги Володимирівни до Шериф Мохамеда Бельхассен про
надання дозволу на безперешкодний виїзд та в’їзд дитини
через лінію розмежування в зоні проведення АТО без згоди та
супроводження батька, Приморський районний суд міста Маріуполя викликає як відповідача Шериф Мохамеда Бельхассен,
останнє місце проживання якого: місто Маріуполь, вулиця
Амурська, будинок 3, квартира 29, у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект
Будівельників, буд. 52а, кабінет №3, 6 на 08.00 годину 14 лютого 2017 року та на 09.00 годину 1 березня 2017 року.
Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд про
причини. В разі неявки без поважної причини справа може бути
розглянута у відсутності відповідача.

В провадженні Чугуївського міського суду Харківської
області знаходиться цивільна справа № 636/3719/15-ц р.
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Бокієва Миколи Вікторовича про стягнення заборгованості.
Повідомляємо, що Бокієва Миколу Вікторовича,
02.11.1956 р.н., викликають як відповідача по справі в
судове засідання, яке відбудеться 06.02.2017 р. о 15 год.
30 хв. за адресою: м. Чугуїв, Харківська область, пл. Соборна, 2, у залі судового засідання № 14.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Н. М. Курбанова

Суддя І. В. Панаід

Чорнобаївський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Янченка
Станіслава Івановича, 18.07.1965 року народження,
останнє відоме місце проживання: с. Великі Канівці
Чорнобаївського району Черкаської області, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 08.30 годині 3 лютого 2017 року за адресою: вул. Центральна, №134,
смт Чорнобай Черкаської області. В разі неприбуття
відповідача в визначений судом час у судове засідання, справу буде розглянуто без його участі.
Суддя О. О. Кравчук
Суддя І. М. Кваша

Комсомольський міський суд Полтавської області
викликає Реброва Андрія Володимировича (останнє
відоме місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавська область, вулиця Строни, 23, квартира 222) як
відповідача в судове засідання у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Реброва Андрія Володимировича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 13 лютого 2017 року о 08 год.
10 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя О. В. Солоха

Суддя Валігурський Г. Ю.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Данильченка Олексія Анатолійовича, останнє відоме місце прожинання: м. Херсон, сел. Антонівка,
пров. Мостовий, 11, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовною заявою Фороса Олега Анатолійовича до Данильченка Олексія Анатолійовича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 13.02.2017 року
о 08.20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання третю особу: Тимошенко Оксану
Олександрівну, яка проживає за адресою: м. Київ,
просп. Оболонський, буд. 23Б, кв. 67, по цивільній
справі за позовом Дикого Олександра Івановича до
приватного нотаріуса Суперфіна Бориса Михайловича, третя особа: ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ», про визнання
рішення недійсним, слухання по справі призначено
на 13.03.2017 року о 14.00 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 13.
Суддя О. Л. Хоменко

Іванівський районний суд Одеської області повідомляє, що 12 січня 2017 року ухвалено заочне рішення по
цивільній справі №499/927/16-ц Ворнік Наталії Йосипівни до Левіцької Ірини Петрівни, Шундяка Максима
Юрійовича, Левіцького Олександра Сергійовича за участі
Служби у справах дітей Іванівської районної державної
адміністрації про позбавлення батьківських прав, призначення опікуна, стягнення аліментів на утримання
дітей.
Заочне рішення може бути переглянуто судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою до Іванівського районного суду Одеської області
протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Бружас Олена Василівна, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Пологи Пологівського району Запорізької області, вул. Запорізька, буд. 137, кв. 2,
викликається в судове засідання до Пологівського
районного суду Запорізької області як відповідачка
у цивільній справі №324/2242/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Бружас Олени Василівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 14 лютого
2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.
Суддя Каретник Ю. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» до Гладкової Наталі Володимирівни, Захарченка Олександра Володимировича про стягнення заборгованості. Відповідачі по справі Гладкова Наталя
Володимирівна (зареєстрована за адресою: 83062, м. Донецьк,
вул. Батумська, 55/2), Захарченко Олександр Володимирович
(зареєстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Воздушна, 7/2) викликаються на 10 лютого 2017 року о 09.00 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Роменського Романа Олександровича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Роменський Роман Олександрович
(зареєстрований за адресою: 83080, м. Донецьк, пр. Ленінський, 144/87) викликається на 10 лютого 2017 року
на 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.

У Подільському районному суді м. Києва 28 лютого 2017 року о 14 год. 30 хв. під головуванням
судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Маркевич Олени Ігорівни до Маркевича Володимира Вікторовича про розірвання
шлюбу.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Кузнецова Олександра Валентиновича,
повідомляє, що 12 січня 2017 року ухвалено заочне мешканця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської обрішення по цивільній справі № 428/8934/16-ц за по- ласті, про ухвалення заочного рішення від 21 вересня 2016 року по справі № 428/7786/16-ц за
зовом Рудневської Наталії Володимирівни до Єфре- позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення
мова Сергія Анатолійовича про стягнення аліментів заборгованості.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
та надання дозволу на виїзд дитини без згоди його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отрибатька.
мання його копії.
Суддя О. Г. Геря
Суддя І. О. Юзефович
Суддя І. О. Юзефович

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

фотофакт
ЯК ПІВЕНЬ ЗАПІЄ. Новий 2017 рік за східним календарем відрізняється від нашого, європейського, вже хоча б тим, що для
східняка будь-яка подія в житті пронизана духом — злим або добрим, та обов’язково живим. А отже, його слід прогнати, якщо
прийшов з поганими намірами, або ж задобрити, пригостити і
вшанувати, якщо прихід дасть родині благо. У ніч на 28 січня на
Сході почали відзначати пришестя 4715 Нового року Вогняного
Півня. З настанням першого дня китайського нового року батьки
обов’язково дарують своїм дітям гроші в червоному конверті з надією на їхнє матеріальне благополуччя. Червоний колір б’є в очі
з усіх можливих місць. І саме його так боїться злий дух. Зло також
слід проганяти шумом феєрверків і гучним сміхом. Тож цей ліхтар
у вигляді півня, який прикрашає середмістя одного з найбільших
китайських міст — Шанхая, — лише одна з миттєвостей традиційного велелюдного гуляння і закликання весни, адже Свято Весни — це друга назва того, що нині прийшло на Схід.
Утім, українці, які звикли дослухатися до традицій інших культур, також не лишаються осторонь. І, щонайменше, звіряють з
роком Півня астрологічний прогноз. А його цілісна картина очікувань така: цього року практично усіх людей чекають позитивні
зміни, передовсім у діловому статусі; у кожного буде змога проявити себе, єдина порада — якомога пильніше розззирайтеся навсібіч, аби не проґавити шанс, який подарує вам Півень. Не треба
відкидати також необхідність працювати над собою — тоді рік безумовно стане максимально плідним.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Героїв Крут вшанують у Галичині
НІКОЛИ НЕ ЗАБУТИ. 99 років тому поблизу залізничної
станції Крути українська патріотична юнь прийняла нерівний
бій із червоними військами. Їм,
як сказав поет Богдан-Ігор Антонич, довелося стати за Україну й проти більшовизму «муром, шанцем душ і тіл». «Постріляні, порубані, але незборимі зосталися тут лежати сини
України», — це вже стверджує
одна з численних народних балад. Своєю мужністю, хоробрістю, жертовністю молоді Герої
Крут запалювали бойовий дух
наступних поколінь українців,
які боролися з ворогом, що нападав на нашу землю. Нині російський агресор зі своїми посі-

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
СНІГОВИЙ ТРЕНД. Українська команда виборола головний
приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival, який
відбувся в швейцарському гірському селищі Гріндельвальд,
повідомляє УНІАН. Команда з
чотирьох осіб — Богдан Куцевич,
Олексій Пода, Олексій Козак і
Джонатан Лайнер — за чотири
дні спорудила з брили снігу містичний плащ із посохом. «Темою
конкурсу була магія, і ось наша
задумка: у глядача повинно виникнути відчуття, що маг щойно
пішов, залишивши свої речі, і
будь-хто може їх приміряти, —
розповів Олексій Пода. — Оскільки багато команд на різних
конкурсах роблять скульптури у
своєму фірмовому стилі, ми тепер жартуємо, що на наступному
змаганні зробимо штани, светр
або інший фасон плаща».
У щоденному житті 39-річний
Богдан і 35-річний Олексій працюють архітекторами, Олексій
Козак займається рекламою, а
їхній швейцарський друг Джонатан — аспірант-фізик. Команда
зібралася чотири роки тому і вже
взяла участь у семи конкурсах —
в США, Китаї, Норвегії та інших

паками-бойовиками знову розриває вибухами український
Донбас, окупував Крим. «Вони,
крутянці, боролися, щоб ми перемогли!» — гасло сьогодення
й дня вшанування їхньої пам’яті.
Чимало велелюдних заходів з
цієї сумної дати організували й
на Львівщині та Тернопіллі.
У Львові, скажімо, відправлять поминальну молитву за
полеглими під Крутами. Відтак
живі квіти ляжуть на могилу Ігоря Лоського, який отримав важке поранення під час цього історичного бою, а нині похований
на Личаківському кладовищі. У
місті Лева знайшов вічний спочинок ще один крутянець — Андрій Лазаренко. На його могилі
також запалять лампадки.
Львівське товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» —

єдина в Україні громадська організація, яка, крім пошукових
робіт, захоронень вояків та їхнього перепоховання, займається творенням художньо-документальних фільмів на українську історичну тематику, як,
звісно, і реконструкцією воєнних баталій, зокрема, легіону
Українських січових стрільців,
інших українських військових
формувань.
Принагідно зазначу, що з 40
учасників товариства «Пам’ять»
двадцятеро першими пішли на
передову, коли російський агресор 2014 року поліз на українську землю. Цієї неділі вони покажуть львів’янам і гостям міста
в парку «На валах» динамічне
театралізоване військово-історичне дійство «Бій за станцію
Крути».

Вихованці Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
імені Героїв Крут вшанують
99-ту річницю подвигу крутянців
урочистим проходженням, а відтак організують і вечір-реквієм.
У Тернополі в обласній бібліотеці для молоді теж відбувся вечір пам’яті «Бій під Крутами», в
якому взяли участь учні навчальних закладів файного міста. Слово мав заступник голови
облдержадміністрації
Юрій
Юрик, який наголосив юним, що
нині наш святий обов’язок —
зберегти пам’ять про ці героїчні
сторінки нашої історії, а найкращий спосіб проявити свій патріотизм та любов до рідної країни
— це розвиватися, самовдосконалюватися й виконувати кожну
свою роботу лише якнайкраще.

Приміряйте
плащ переможців

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

Нiч
-4 -9
-4 -9
-6 -11
-8 -13
-3 -8
-3 -8
-4 -9
-6 -11
-10 -15
-9 -14
-12 -17
-3 -8
-5 -7

День
0 -5
0 -5
-4 -9
-6 -11
+2 -3
+1 -4
0 -5
-3 -8
-9 -14
-7 -12
-9 -14
+1 -4
-1 -3

Укргiдрометцентр

До збірки ввійшли
вірші бійців АТО
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

Фото з сайту twitter.com

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
День
-4 -9 0 -5
-3 -8 +1 -4
-5 -10 -1 -6
-7 -12 -5 -10
-6 -11 0 +5
-4 -9 +1 -4
-4 -9 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-4 -9 +1 -4
-4 -9 +1 -4
-4 -9 +1 -4
-3 -8 +1 -4

МУЗИ НЕ МОВЧАТЬ. Помітною подією в житті Вінниччини став вихід книжки «Україна в огні», до якої ввійшли твори як відомих вінницьких письменників, так і юних поетів. У числі її авторів і двоє бійців АТО.
Так, у збірці представлено поетичну добірку Влада Сорда з 93-ї окремої механізованої бригади. А Сергій Деркач із батальйону «Айдар»
написав нотатки про солдатські будні на передовій та вірші. Як зазначила перший заступник голови обласної ради Людмила Щербаківська, новітню історію України найкраще вивчати саме за поетичними
та прозовими творами наших сучасників — очевидців Майдану, Революції гідності, учасників антитерористичної операції на сході країни.
Збірку «Україна в огні» надруковано за сприяння обласної державної
адміністрації та обласної ради в серії «Бібліотечка журналу «Вінницький край». Презентація видання відбулася в приміщенні облдержадміністрації за участі воїнів АТО, волонтерів, родичів загиблих героїв.
До книжки внесено «Кривавий літопис»: списки вінничан-учасників
антитерористичної операції, які загинули, захищаючи цілісність держави на сході України. Присутні на заході вшанували пам’ять про загиблих бійців хвилиною мовчання.

«Два майстри»
поділилися спадщиною
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

країнах. За словами хлопців,
умови завжди однакові: команда
отримує 25-30-тонний куб спресованого снігу розміром 3,5 на
3,5 метра та чотири дні на створення скульптури.
«А далі як пощастить — траплялися камені і навіть пляшки
всередині куба. Тому за куб тягнуть жереб. Удача залежить ще
й від освітлення на майданчику.
Оскільки сонячне світло має ве-

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

лике значення — без нього
скульптура не сприймається і
зливається із землею. У Гріндельвальді майданчик був оточений гірськими хребтами на висоті
1000 метрів, і сонце потрапляло
на нього лише дві години на
день. Проте фігура може простояти кілька місяців», — каже
Олексій Пода. Теплої пори року
хлопці вдосконалюють свою
майстерність на конкурсах пісоч-

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

них скульптур і готуються опанувати крижану скульптуру, а не
лише снігову. Далі команда планує взяти участь у конкурсі на
оформлення кімнати в знаменитому льодовому готелі в Швеції.
Там потрібно зробити все — від
ліжка до чашок. За словами снігових дизайнерів, в Україні вони
єдина команда такого профілю,
і тому доводиться стежити за
трендами зарубіжних колег.

ДУХОВНІСТЬ. Таку назву має виставка, яку нещодавно відкрили
в Сумському художньому музеї імені Н. Онацького. На ній представлено роботи двох відомих сумських художників Василя Єременка та
Юрія Александрочкіна, яким у нинішньому році виповнилося б по 80.
Два ровесники — дві творчі особистості яскраво доповнюють один
одного. Так, Василя Пилиповича представлено 12 керамічними пластами «Гетьмани України» та «Козацькі дороги», які з повним правом
можна віднести до шедеврів українського керамічного мистецтва. Роботи цього автора зберігаються в музейних експозиціях та приватних
колекціях у Чернігові, Дніпрі, Києві, Одесі, багатьох інших містах. Про
творчість Юрія Александрочкіна розповідають 7 живописних картин і
3 ескізи — оригінальні, соковиті, насичені кольорами і внутрішньою
експресією. Ім’я художника добре знане не тільки на Сумщині і в
усій Україні, а й у Польщі, Італії, Канаді, США, Японії.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 52228. Тираж 20196

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

