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Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
грошове забезпечення
поліцейських
Національної поліції»

ЗВЕРНЕННЯ

Європейський вибір
спонукає до рішучих дій

Дорогі співвітчизники!
Всеукраїнський референ-

дум 1 грудня 1991 року став
епохальною подією, що доко-
рінно змінила історичну долю
Українського народу.

На запитання «Чи підтвер-
джуєте Ви Акт проголошення
незалежності України?» гро-
мадяни майже одностайно
дали позитивну відповідь, чим
заклали надійний фундамент
нашої суверенності.

Причинами такої високої
політичної активності україн-

ців стали непохитна віра у свої сили і можливості та сформова-
не протягом багатьох століть прагнення до творення власної
держави.

Вікова мрія Українського народу про незалежність знайшла
політичне втілення, коли у демократичний і легітимний спосіб
було нарешті покладено край радянському пануванню. Усі спе-
куляції та агресивно-пропагандистські потуги недругів отрима-
ли повне фіаско, розсипавшись ущент.

Проте метастази колишнього СРСР і досі отруюють наше
життя. Українці, які вважали, що навіки звільнилися від імпер-
ського минулого, нині змушені боротися проти спроб реваншу
тоталітаризму.

Ще свіжі в пам’яті події, коли 1 грудня 2013 року сотні тисяч
патріотів на знак протесту проти побиття студентів вийшли на
Майдан Незалежності і вкотре продемонстрували, що ми —
єдиний Український народ.

Як і 24 роки тому, Україна згуртована. Сьогодні ми зі зброєю
в руках даємо відсіч зазіханням на здобуті незалежність, суве-
ренітет і територіальну цілісність. Зовнішня агресія та наш єв-
ропейський вибір спонукають до активних дій і перетворень.
Тому головним для влади й усього українського загалу є як-
найшвидше впровадження необхідних для суспільства й дер-
жави змін, що наблизять нас до європейської спільноти.

Уроки минулого та новітня історія переконливо доводять, що
лише у єдності та злагоді запорука успіху. Щоденна праця кож-
ного громадянина, звитяга наших доблесних захисників утвер-
джують віру в нездоланність України.

Переконаний: усе зроблене і те, чого ми, безумовно, досяг-
немо найближчим часом, сприятиме подальшому розвитку
країни.

Вітаю вас, дорогі співвітчизники, із 24-ю річницею історичного
всеукраїнського референдуму.

Слава Україні!
Слава нашим Героям!

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Економіка України 
за січень — жовтень 
2015 року

Заробляти на чергах
більше не вийде

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Конкуренція на ринку надання послуг 
з реєстрації нерухомості чи бізнесу спонукатиме чиновників
надавати їх якісно
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів
відповідають авторитетні  
спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Українцям обіцяють максимально спростити бюрократичний процес 
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До відома гр. Рустамова Рашад Святошинський район-
ний суд м. Києва повідомляє, що рішенням суду від
16.11.2015 р. по справі № 2/759/5441/15 позов Смотрової
Олени Аркадіївни до Рустамова Рашада про виключення
відомостей з актового запису про народження, визнання
батьківства, внесення змін до актового запису задоволено.

Суддя Величко Т. О.

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34) викликає відповідачів: Новосель-
цева Миколу Івановича та Новосельцеву Раїсу Петрівну
(справа № 426/4853/15-ц) 08.12.2015р. о 09.30 год. за
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

Суддя А. С. Река

Втрачений судновий білет

на моторне прогулянкове судно марки «Сарепта»,

рег. № ХКВ 0256К на ім’я Фоменко С. Г., 

вважати недійсним.

Втрачені 
Дипломи, видані Севастопольським національним 

інститутом ядерної енергії та промисловості 
Михальцову Андрію Вікторовичу:
Диплом Бакалавра СЕ №25827555 
(напрям підготовки «Екологія»).

Диплом Спеціаліста СЕ №27961183 (спеціальність «Екологія та
охорона навколишнього середовища»), вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів за позовами ПАТ «БМ
Банк» про стягнення заборгованості: Шнайдер
Любов Олександрівну, 13.11.1967 р.н., розгляд
справи № 409/3207/15-ц відбудеться 03.12.2015 року
о 13 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача — Каплаушенко Руслана Вікторовича по цивільній
справі за позовом Мірошнікової Надії Петрівни до Каплау-
шенко Руслана Вікторовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщення.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
— Каплаушенко Руслана Вікторовича: вул. Новопирогів-
ська, буд. 27/2, кв. 14, кім. 2, м. Київ, вул. Бродівська, буд.
76-В, м. Київ.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-
а, каб. № 15 — 25 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя A.B. Новак

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за заявою Стельмах Ірини Аль-
бертівни, заінтересована особа Мамедова Кристина
Джалал кизи про встановлення факту смерті особи в
певний час.

Заінтересована особа Мамедова К. Д. кизи виклика-
ється до каб. №6 суду на 04 грудня 2015 року на 13 го-
дину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої запе-
речення щодо заяви та докази. У разі  неявки заінтере-
сованої особи, справа буде розглянута у її відсутності за
наявними доказами. 

Суддя Бєлоусов А. Є.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Замкового Андрія Юрійовича,
07.02.1990 року народження, в судове засідання, яке
призначене о 09 год. 00 хв. 17 грудня 2015 року, для
розгляду цивільної справи № 319/1512/14-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Замкового А. Ю. про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: 71001, Запорізька об-
ласть, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26 А (суддя Р. С.
Солодовніков). Копію позову та доданих матеріалів
можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua. 

Звенигородський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Товариство з обмеженою
відповідальністю «Мегапром», яке зареєстроване за
юридичною адресою: м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26,
Деснянського району, як відповідача в цивільній справі
за позовом Прокопенка Олега Миколайовича до Сидо-
рук Тетяни Михайлівни, Лисянської селищної ради, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Мегапром»,
Комунального підприємства «Черкаське обласне об’єд-
нане бюро технічної інвентаризації», Подолянської Вік-
торії Федорівни про визнання договору частково
недійсним та переведення прав покупця, яке відбудеться
4 січня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Звениго-
родського районного суду Черкаської області за адре-
сою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка,
12 а. У разі неявки до суду справа буде розглянута на
підставі наявних у ній доказів згідно ч. 9 ст. 74, ст. 169
ЦПК України.

Суддя Т. В. Гончаренко

У провадженні Городищенського районного суду Черка-
ської області знаходиться цивільна справа за №691/1188/15-
ц, провадження №2/691/537/15 за позовом публічного
акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ
до Клепко Миколи Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 10 грудня 2015 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Городищенського районного суду
Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Горо-
дище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О.М.

Суд викликає Клепко Миколу Вікторовича, жителя м. Горо-
дище, вул. Карла Маркса, №65, Черкаської області, як відпо-
відача у справі.

Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа, згідно

з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його відсутність
за наявними матеріалами в справі.

При публікації оголошення про виклик до суду сторона вва-
жається повідомленою належним чином про день, час та місце
розгляду справи.

Суддя О. М. Савенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна,
26-А) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ «Альфа-
Банк» до Даниленка Ю.О. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі №319/1083/15-ц
— Даниленко Юрій Олексійович, 05.04.1969 р.н., останнє
відоме місце проживання: 86500, Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Синявіна, б.1, кв.2, викликається до суду
на 17 год. 00 хв. 07 грудня 2015 року для участі у розгляді
справи по суті (зал судових засідань №1).

Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку не-
явки відповідачів в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий
за їх відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Скляр С. Ю.

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова
знаходиться цивільна справа №464/8596/15-ц за позо-
вом Рябошапка Кирила Васильовича до Вовчука Віталія
Володимировича, треті особи: Андрієнко Олена Панте-
ліївна, Вовчук Анна Василівна про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом.

Повідомляємо відповідача по справі: Вовчука Віталія
Володимировича, 24.03.1979 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Львів, вул. Карманського, 4а, що судове
засідання по справі відбудеться 14 грудня 2015 р. 
о 12.00 год.

Зобов’язуємо вас з’явитися в судове засідання за ад-
ресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, каб. 404. При собі
мати паспорт.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання
цивільну справу буде розглянуто у вашу відсутність від-
повідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів та
доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Теслюк Д. Ю. 

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання
у якості відповідача Лисенка Миколу Миколайовича, місце проживання
невідоме, по цивільній справі № 523/16710/15-ц за позовом публічного
акціонерного товариства «Прокредит Банк» до Сєрикової Ганни Мико-
лаївни, Сєрикова Олександра Віталійовича, Лисенка Миколи Мико-
лайовича, Драголюбської Ольги Іллівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 року о 14.30 год. за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал судових за-
сідань №16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати письмові запе-
речення проти вимог позову та докази на їх підтвердження. В разі не-
явки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Бузовський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою
Носач Галини Миколаївни до фізичної особи-підприємця Кіпрушева Олексія
Євгеновича за участю третьої особи Харківського центру зайнятості про при-
пинення трудового договору та зняття його з реєстрації у державній службі
зайнятості. Відповідач по справі фізична особа-підприємець Кіпрушев Олексій
Євгенович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто Гор-
лівка, вул. Горького, будинок № 46, квартира № 14, викликається 16 грудня
2015 року на 08 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає в якості відповідача Півень
Максима Петровича, місце проживання за адресою: м. Київ, пр- т. Григо-
ренка, 13-Б, кв. 78, в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня 2015 року
о 14.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у
судовому розгляді цивільної справи за позовом Протасової Н.А до Півень
М.П., Третя особа: Державна міграційна служба України про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-

домленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до
суду справа може бути розглянута у його відсутність.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити
суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Суворовський районний суд міста Одеси викликає у якості відповідача
Гасанова Інгілаба Аббас-Огли, останнє відоме місце проживання: м. Одеса,
вул. Жоліо-Кюрі, 32, у судове засідання, що відбудеться 16 грудня 2015 року
об 11-00 годині в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за
адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових за-
сідань №15, у якому буде слухатися цивільна справа за позовом ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»
до Гасанова Інгілаба Аббас-Огли про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду запере-
чення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються.
У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних на те причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
21 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської області
відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/498/15-ц — за
позовом ПАТ «Акцент-банк» м. Дніпропетровськ до Оксанич Олексан-
дра Олександровича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач
— Оксанич Олександр Олександрович, 08 серпня 1990 року народ-
ження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів. 

Суддя Дригваль В. М. 

Проценко Інна Володимирівна, зареєстрована за адресою: м. Київ, просп.
М. Бажана, 24/1, кв. 319, та проживає за адресою: м. Київ, вул. О. Пчілки, 2,
кв. 362, викликається в якості відповідача Дарницьким районним судом м.
Києва в судове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2015 року о 10 год. 00
хв. у цивільній справі за позовом Костеріна Вячеслава Олеговича до Про-
ценко Інни Володимирівни про витребування майна з незаконного воло-
діння.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л.К. в при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 02099. м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде розглянута за
їх відсутності з урахуванням наявних у справі доказів відповідно до чинного
законодавства.

Суддя Л. К. Леонтюк

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 17.12.2015 року о 10 год. 30 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/17084/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Лізинг
інформаційних технологій» до Бадешка Сергія Віта-
лійовича про стягнення заборгованості.

Бадешко Сергій Віталійович, останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, вул. Луначарського, 24, кв.
300 — викликається в судове засідання як відпові-
дач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
повідомляє Васильєва Олександра Костянтиновича (останнє
відоме місце проживання: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Дзержинського, буд. 394, кв. 8), Васильєву Світ-
лану Василівну (останнє відоме місце проживання:
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського,
буд. 394, кв. 8), що 09.12.2015 р. о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11,
буде слухатись цивільна справа за позовом Басевської Ок-
сани Олександрівни, яка діє в своїх інтересах та в інтересах
неповнолітнього Басевського Тімура Руслановича до Васи-
льєва Олександра Костянтиновича, Васильєвої Світлани Ва-
силівни про усунення перешкод в користуванні квартирою
шляхом вселення.

З опублікуванням оголошення про виклик Васильєв
Олександр Костянтинович, Васильєва Світлана Василівна по
даній справі вважаються повідомленими про час та місце
розгляду справи і у випадку їх неявки справа підлягає роз-
гляду за їх відсутності.

Суддя Кучеренко В. В.

Бериславський районний суд Херсонської області ви-
кликає відповідача Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АГРО-СЕРВІС ПЛЮС», місце реєстрації: м. Херсон,
Комсомольський район, вул. Робоча, будинок 2А, в судове
засідання по цивільній справі за позовом Андрієнко Кате-
рини Іванівни, Ручки Жанни Петрівни, Мельнікової Тетяни
Миколаївни, Подрепного Олега Леонідовича, Подрєпної
Людмили Леонідівни, Маєвської Ольги Іванівни до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «АГРО-СЕРВІС
ПЛЮС» про розірвання договорів оренди землі.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Берислав-
ського районного суду Херсонської області за адресою: м.
Берислав, вул. Леніна, 249, каб. №9, 08.12.2015 року о 08-
00 год.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними у справі
доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу обов’язок
повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя В. С. Миргород

Белик Станіслав Олександрович, зареєстрований
та проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Янтарна, 10, викликається в якості відповідача
Дарницьким районним судом м. Києва в судове за-
сідання, яке відбудеться 23 грудня 2015 року о 14
год. 30 хв. у цивільній справі за позовом Візнюк Юлії
Миколаївни до Белика Станіслава Олександровича,
третя особа: Служба у справах дітей Луцької міської
ради про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Леонтюк Л. К. в приміщенні Дарницького рай-
онного суду м. Києва за адресою:02099, м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5. У разі неявки від-
повідача в судове засідання справа буде розглянута
за його відсутності з урахуванням наявних у справі
доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Леонтюк Л. К.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 жовтня 2015 р. № 1105-р
Київ

Про передачу цілісного майнового 
комплексу державного підприємства 

«Київська державна регіональна технічна 
інспекція міського електротранспорту» 

до сфери управління Міністерства 
інфраструктури

1. Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Ки-
ївська державна регіональна технічна інспекція міського електротранс-
порту» (код згідно з ЄДРПОУ 20078659) із сфери управління Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства до сфери управління Міністерства інфраструктури.

2. Внести у додатки до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21
березня 2011 р. № 265 «Питання управління Міністерством інфраструктури
об’єктами державної власності» — із змінами, внесеними розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 546 і постановою Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 418, і від 9 листопада 2011 р. 

№ 1114 «Питання управління Міністерством регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства об’єктами державної
власності» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 2015 р. № 1105-р

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до розпоряджень Кабінету 

Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 265 
і від 9 листопада 2011 р. № 1114

1. У додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 бе-
резня 2011 р. № 265 розділ «м. Київ» доповнити такою позицією:

«20078659 Державне підприємство «Київська державна 
регіональна технічна інспекція міського 
електротранспорту», вул. Гродненська, 32».  

2. У додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 лис-
топада 2011 р. № 1114 у розділі «м. Київ» виключити таку позицію: 

«20078659 Державне підприємство «Київська державна 
регіональна технічна інспекція міського 
електротранспорту».  

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 листопада 2015 р. № 1142-р
Київ

Про погодження передачі 
частини будівлі у м. Маріуполі 

в державну власність 
з віднесенням її до сфери управління 
Адміністрації Державної прикордонної

служби
Погодитися з пропозицією Адміністрації Державної прикордонної

служби та Маріупольської міської ради (Донецька область) щодо передачі
частини будівлі (літер А-10, літер А1-1, літер А1-2) загальною площею
5394,7 кв. метра (інвентарний номер 1309) по просп. Перемоги, 16, у 
м. Маріуполі Донецької області в державну власність з віднесенням її до
сфери управління Адміністрації Держприкордонслужби.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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реклама. оголошення
Апеляційний суд Запорізької області викликає відповідача

Іванкова Олександра Сергійовича в судове засідання на 14 год.
30 хв. 9 грудня 2015 року за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,
буд. 162, на розгляд апеляційної скарги ПАТ КБ «Приват Банк»
на заочне рішення Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 20.11.2014 р. у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Іванкова О. С. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162, фойє 2 поверху. Останнє відоме
місцезнаходження Іванкова Олександра Сергійовича: м-н Жу-
равлівка, б. 37а, кв. 85, м. Шахтарськ Донецької області, 86211.

У випадку неявки Іванкова О.С. у судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Л. В. Пільщик

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
Паламарчук Людмилу Миколаївну як відповідача по ци-
вільній справі №126/2364/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Паламарчук
Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 10 грудня
2015 року в приміщенні Бершадського районного суду Він-
ницької області за адресою: 24400, м. Бершадь Вінницької
області, вул. Шевченка, 4. Суддя Куйбіда А. І. Явка відпо-
відача обов’язкова. У разі неявки відповідача Паламарчук
Людмили Миколаївни в зазначений день і час без поваж-
них причин або неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за наявними в ній доказами. 

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
Паламарчука Валерія Даниловича як відповідача по цивіль-
ній справі №126/2393/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» до Паламарчука
Валерія Даниловича про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 10 грудня
2015 року в приміщенні Бершадського районного суду Він-
ницької області за адресою: 24400, м. Бершадь Вінницької
області, вул. Шевченка, 4. Суддя Куйбіда А. І. Явка відпо-
відача обов’язкова. У разі неявки відповідача Паламарчука
Валерія Даниловича в зазначений день і час без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута за наявними в ній доказами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгова-
ності: №310/8825/15-ц до Северіна Сергія Васильовича.

Розгляд справи призначено на 14.12.2015 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64, каб. 402, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-40-77.

Суд викликає як відповідача Северіна Сергія Васи-
льовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі Ліцкевич Ганна Валеріївна, Алексеїчев
Андрій Володимирович викликаються на 16.12.2015
року о 14.00 год. до Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області до каб. № 3 для участі в
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Токарєв А. Г.

Подільський районний суд м. Києва викликає Бро-
варця Олега Олександровича, який проживає за адре-
сою: м. Київ, вул. В. Порика, 15, кв. 82, як відповідача по
справі № 758/8922/15-ц за позовом Броварець Дар’ї Оле-
гівни до Броварця Олега Олександровича про надання
тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон без
згоди батька.

Засідання призначено на 18 січня 2016 року об 11.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б, каб. 7,
під головуванням судді Г. Б. Супрун.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа
може бути розглянута за його відсутності.

Ятін Андрій Олександрович викликається в судове

засідання по розгляду цивільної справи за позовом

Ятіної Н. В. до Ятіна А. О. про визнання особи такою,

що втратила право користування житловим примі-

щенням, на 21.12.2015 року о 14.00 год. до Деснян-

ського районного суду м. Києва (м. Київ, пр-т

Маяковського, 5-в, каб. №11).

Суддя О. В. Мальченко

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як третю особу Василенко (Коцюбу) Світ-
лану Степанівну у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Мажари
Лідії Василівни, третя особа: Василенко (Коцюба)
Світлана Степанівна, про звернення стягнення на
предмет іпотеки.

Розгляд справи призначено на 28 грудня 2015
року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Броварського
міськрайонного суду Київської області за адресою:
місто Бровари Київської області, вулиця Грушев-
ського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній
справі № 523/10249/15-ц за позовом Яндзинської Олени
Олегівни до Танасогло Володимира Миколайовича, третя
особа: Орган опіки та піклування Суворовської районної
адміністрації ОМР, про позбавлення батьківських прав по-
відомляє, що справа призначена до слухання в судовому
засіданні на 23.12.2015 року о 10.00 годині. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси за адресою: місто Одеса, вулиця Чорно-
морського козацтва, 68, зал судових засідань № 7. У разі
неявки в судове засідання, справа може бути розглянута
та прийняте рішення за відсутністю Танасогло Володимира
Миколайовича.

Суддя Н. І. Гудіна

Вінницький районний суд Вінницької області ви-
кликає відповідача Мухамадєєва Рафаеля Фаїзо-
вича, останнє відоме місце реєстрації якого: с.
Мізяківські Хутори, вул. Червоних Партизанів, 16
Вінницького району Вінницької області, по справі 
№ 128/3859/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Мухамадєєва Ра-
фаеля Фаїзовича про стягнення заборгованості в
судове засідання, призначене о 10.00 год. на 17
грудня 2015 року, яке відбудеться в приміщенні Він-
ницького районного суду за адресою: м. Вінниця,
вул. Винниченка, 29, суддя Карпінська Ю. Ф., кабінет
№ 6, другий поверх.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Ткачук Олену Анатоліївну, останнє відоме
місце проживання: м. Житомир, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі (№296/10418/15-ц)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ткачук Олени
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 00 хв. 10
грудня 2015 року в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Шевченко Аллу Миколаївну як відповідача в
судове засідання по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Шевченко Алли Миколаївни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 17.12.2015 р.
о 09.00 год. у приміщенні Харківського районного
суду Харківської області, каб. №3 (смт Покотилівка,
вул. Калініна, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Я. А. Шинкарчук

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Боровик Ларису Валері-
ївну, 11.02.1958 року народження, остання адреса
мешкання: м. Маріуполь, вул. 1-й Кальчик, будинок
8, як відповідача по цивільний справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, розгляд якої відбудеться
11.12.2015 р. о 08.50 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Н. В. Хараджа

Печерський районний суд м. Києва викликає При-

ватне акціонерне товариство «Суприм-к», ЄДРПОУ

21607657, як відповідача на судове засідання по ци-

вільній справі № 757/29167/15-ц за позовом Анісі-

мова О.П. до ПАТ «Суприм-к» про стягнення боргу,

що відбудеться в приміщенні Печерського район-

ного суду м. Києва по вул. М. Гайцана, 4, каб. 107,

під головуванням судді Писанець В. А. 18.12.2015

року о 14.00 год.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє про
те, що слухання справи №686/21764/15-ц за позовом
КС «Подільська» до Пасинкова А. О. про стягнення
заборгованості за кредитним договором відбудеться
15 грудня 2015 року о 9 год. 10 хв. в приміщенні
Хмельницького міськрайонного суду по вул.
Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Пасинкова Андрія Олексійовича в судове за-
сідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовами ПАТ «Кредобанк» до Гаврилової
Лідії Камілівни, Гаврилова Володимира Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відачі по справі Гаврилова Лідія Камілівна, Гаврилов Во-
лодимир Миколайович (зареєстровані за адресою: м.
Донецьк, вул. Пухова, буд. 35, кв. 49) викликаються на 10
грудня 2015 року на 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 їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Суворовський районний суд м. Одеси викликає у
якості відповідача Чернега О. С.  по справі за позо-
вом Чернега Наталії Володимирівни до Чернега
Олександра Степановича про розірвання шлюбу. Су-
дове засідання відбудеться 08.12.15 р. о 09 год. 30
хв. у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі не-
явки Чернега О. С., судове засідання буде проведене
у його відсутність.

Суддя Аліна С.С.

Подільський районний суд м. Києва викликає Трач
Людмилу Миколаївну, що проживає за адресою: м.
Київ, вул. Копилівська, 12-б, кв. 58, як відповідача по
справі № 758/6523/15-ц за позовом Трач Володимира
Володимировича до Трач Людмили Миколаївни про
розірвання шлюбу.

Засідання призначено на  08 грудня 2015 року о 16-
00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 10,
під головуванням судді Л. О. Трегубенко. З опубліку-
ванням оголошення про виклик до суду відповідач вва-
жається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи, і в разі неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Маньківський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання по цивільній справі
№701/1222/15-ц за позовом Сатової Оксани Петрівни
до Харківської сільської ради с. Харківка Маньківського
району Черкаської області, третя особа: Козій Руслан
Петрович та Панов Валентин Володимирович про ви-
знання права власності на майно в порядку спадкування
за законом, як третіх осіб Козій Руслана Петровича та
Панова Валентина Володимировича. Судове засідання
відбудеться о 9:00 год. 16 грудня 2015 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Леніна, 8, смт Маньківка
Маньківського району Черкаської області. У разі неявки
третіх осіб справа буде розглянута без їх участі.

Суддя Маренюк В. Л.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Погарського Ярослава Адамовича, 07.03.1973
р. н., як відповідача у справі за позовом Пряницького
Костянтина Вадимовича до Погарського Ярослава Ада-
мовича, третя особа — Броварський МВ ГУМВС Ук-
раїни в Київській області про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщен-
ням, у судове засідання, яке призначене на 10 грудня
2015 року о 08 год. 45 хв., у приміщенні суду, що зна-
ходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, каб. №214.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявними
матеріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський

Васильківський районний суд Запорізької області
викликає Бертієва Алі Рухмановича, 19 січня 1979
року народження, в судові засідання по криміналь-
ному провадженню № 1-кп/311/342/15 за обвинува-
ченням Бертієва Алі Рухмановича у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, які
відбудуться 14 грудня 2015 року о 14 год. та 24
грудня 2015 року о 09 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Радянська, 2, м. Василівка, Запорізька
область, зал № 2.

Суддя Кочева І. В.

Рубіжанський міський суд викликає Акользіна
Олексія Володимировича у судове засідання як від-
повідача у цивільній справі №425/3174/15-ц за по-
зовною заявою Акользіної Валентини Василівни до
Акользіна Олексія Володимировича, яке відбудеться
15.12.2015 року о 09.00 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне,
вул. Миру, 34, зал судових засідань №2.

У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 22.12.2015 року о 09 год. 00 хв.

Суддя Д. С. Коваленко

У провадженні Ковельського міськрайонного суду Во-
линської області знаходиться цивільна справа за позовом
Шушмарук ( Шворак ) Наталії Анатоліївни до Несенюка
Олега Яковича про перерахунок відшкодування шкоди на
утримання дітей по втраті годувальника.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області по-
відомляє, що Несенюк Олег Якович викликається як від-
повідач у вищевказаній справі у відкрите судове засідання,
що призначене на 14 годину 30 хвилин 10 грудня 2015
року в приміщенні Ковельського міськрайонного суду Во-
линської області за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності,
15, головуючий у справі суддя Миронюк М. Г.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
може бути розглянута за його відсутності за наявними у
справі доказами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Костюка Андрія Костянтиновича по ци-
вільній справі № 2/756/5386/15р. за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» до
Костюка Андрія Костянтиновича про стягнення за-
боргованості, розгляд якої призначено 21.12.2015 на
17:00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№27, суддя Богдан О. О. У разі неявки, справу буде
розглянуто за відсутності відповідача.

Київський районний суд м. Одеси викликає у ци-
вільній справі за позовом Майборода Марії Іванівни
до Фролової Руслани Валеріївни, про визнання не-
законним та скасування нотаріальних дій та зо-
бов’язати вчинити певні дії № 520/9197/15-ц третю
особу Майбороду Володимира Вікторовича.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2015 р. 
о 12 годині 30 хвилин у судді Прохорова в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244.

Суддя П. А. Прохоров

Білогірський районний суд Хмельницької області викли-
кає як відповідача Столпника Павла Леонідовича, 12
травня 1969 року народження, по цивільній справі
№669/984/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Даніель» до Столпника Павла
Леонідовича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 23 грудня 2015 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні Білогірського районного суду
Хмельницької області по вул. Шевченка, 42 в смт Білогір’я
Хмельницької області. В разі неявки Столпника П.Л. справа
буде слухатися за його відсутності на підставі доказів, які
є в матеріалах справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Старобільський районний суд Луганської області
повідомляє Петріна Володимира Івановича, який
мешкає за адресою: Луганська обл., Антрацитів-
ський р-н, с. Кам’янське, вул. Совхозна, буд.17, по
цивільній справі № 2/431/2032/15р. за позовом ПАТ
«Банк Форум» до Петріна В. І. про стягнення забор-
гованості, яке було винесено 19 жовтня 2015 року в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38 а.

Суддя О. В. Форощук

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Дани-
лич Тетяну Анатоліївну, 05.02.1978 р.н. (останнє місце ре-
єстрації: 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 17/8, кв. 4), яка
є відповідачем по цивільній справі № 760/15898/15-ц
(2/760/6795/15) за позовом ТОВ «ФК СМАРТ ГРУП» до Да-
нилич Тетяни Анатоліївни, ТОВ «ВНУТРІШНЯ ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА» про стягнення боргу, в судове засідання на
29.12.2015 року на 10 год. 00 хв., яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса, 25, каб.
№ 19.

У разі неявки до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, і справу буде розглянуто по суті
у Вашу відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання відповідача по справі № 409/2745/15-ц за по-
зовом ПАТ «Банк Форум» до Кравцової Аеліти Віталіївни та Крав-
цова Сергія Васильовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 року об 11:00 год.
(резервна дата 16.12.2015 р. об 11:00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Кравцова Аеліта Віталіївна, останнє місце реєс-
трації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Спортивна, буд. 1/а.

Викликається Кравцов Сергій Васильович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Спортивна, буд. 1/а.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Долинський районний суд Кіровоградської області
викликає на 13.00 годину 22 грудня 2015 року відпові-
дачку Вовк Наталію Олексіївну (останнє зареєстроване
місце проживання за адресою: вул. Кірова, 141/а, 
м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська об-
ласть, 28500) у цивільній справі за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«Європейська агенція з повернення боргів» до Вовк Н. О.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Справа розглядатиметься суддею Лисаком О. І. У разі
неявки відповідачки у справі може бути ухвалено за-
очне рішення.

Суддя О. І. Лисак

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
відповідачів Шаповалову Ольгу Миколаївну за позо-
вом Шаповалової Раїси Костянтинівни про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, на 07.12.2015 року на 08 год.
30 хв., в каб № 17 Заводського районного суду м.
Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі його неявки  може бути розглянуто за його
відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Попова Євгена Михайловича у судове засідання по
справі за позовом ПАТ «Європейський страховий
альянс» до Попова Є. М. про відшкодування збитків.

Засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о 12
год. 30 хв. в приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі Вашої неявки справу буде розглянуто
у Вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева
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В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Гливи Максима Анатолі-
йовича, Щеглова Олексія Валентиновича про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 24 грудня 2015
року о 15 годині 30 хвилин. Попереджаємо відпові-
дача Гливу Максима Анатолійовича, що у випадку
його неявки в судове засідання на вищевказану дату,
справу буде розглянуто у його відсутності на підставі
наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» до Строй Вікторії Олексіївни, Щеглова Олек-
сія Валентиновича про звернення стягнення на предмет
застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 22
грудня 2015 року о 14 годині 30 хвилин. Попереджаємо
відповідача Строй Вікторію Олексіївну, що у випадку її
неявки в судове засідання на вищевказану дату, справу
буде розглянуто у її відсутності на підставі наявних до-
казів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» до Гаєвського Сергія Олександровича, Щег-
лова Олексія Валентиновича про звернення стягнення на
предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 21
грудня 2015 року о 14 годині 30 хвилин. Попереджаємо
відповідача Гаєвського Сергія Олександровича, що у ви-
падку його неявки в судове засідання на вищевказану
дату, справу буде розглянуто у його відсутності на під-
ставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» до Мерешко Наталії Олексіївни, Щеглова
Олексія Валентиновича про звернення стягнення на
предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 21
грудня 2015 року о 14 годині 00 хвилин. Попереджаємо
відповідача Мерешко Наталію Олексіївну, що у випадку
її неявки в судове засідання на вищевказану дату, справу
буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних до-
казів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Тихонова Андрія Петро-
вича, Щеглова Олексія Валентиновича про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
14 грудня 2015 року о 14 годині 30 хвилин. Поперед-
жаємо відповідача Тихонова Андрія Петровича, що
у випадку його неявки в судове засідання на вищев-
казану дату, справу буде розглянуто у його відсут-
ності на підставі наявних доказів у матеріалах
справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Ісаєвої Наталії Андріївни,
Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
14 грудня 2015 року о 14 годині 00 хвилин. Поперед-
жаємо відповідача Ісаєву Наталію Андріївну, що у
випадку її неявки в судове засідання на вищевказану
дату, справу буде розглянуто у її відсутності на під-
ставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Фісуна Сергія Анатолійо-
вича, Щеглова Олексія Валентиновича про стягнення
боргу за кредитним договором.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
24 грудня 2015 року о 15 годині 00 хвилин. Поперед-
жаємо Фісуна Сергія Анатолійовича, що у випадку
його неявки в судове засідання на вищевказану дату,
справу буде розглянуто у його відсутності на підставі
доказів в матеріалах справи.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ПРИВАТБАНК» до Чугая Олександра
Петровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором у розмірі 5491,25 гривень.

Відповідач Чугай О. П. викликається до каб. № 18 суду
на 9 грудня 2015 року о 9 годині 30 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Бі-
линець Олену Вікторівну (24.09.1984 р.н., адреса: вул. Дзер-
жинського, буд. №21, кв. № 19, м. Арциз Одеської області)
як відповідача по цивільній справі № 492/1118/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Білинець Олени Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи призначено на 11.01.2016 р. о 09 год. 00 хв. у залі 
№ 1 Арцизького районного суду Одеської області за адре-
сою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської об-
ласті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30,
3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ко-
ротича Олега Івановича (30.03.1970 р.н., адреса: вул. Пер-
шотравнева, буд. №42, м. Арциз Одеської області) як
відповідача по цивільній справі № 492/1459/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Коротича Олега Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Роз-
гляд справи призначено на 11.01.2016 р. о 09 год. 30 хв. у
залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за
адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської
області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 
3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або непо-
відомлення про причину неявки справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАT КБ «ПриватБанк»
до Сопіна І.О. про стягнення заборгованості.

Відповідач: Сопін Ігор Олексійович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
П. Корчагіна, буд. 22, кв. 64, викликається 11 рудня 2015
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 відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ПРИВАТБАНК» до Синенко Ліани
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у розмірі 631 354,12 гривень.

Відповідач Синенко Л.В. викликається до каб. № 18
суду на 8 грудня 2015 року о 8 годині 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи
№ 658/3836/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Киянчука Івана Тарасовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, викликає як відпо-
відача Киянчука Івана Тарасовича в судове засідання,
яке відбудеться 8 грудня 2015 року о 10.10 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки в судове засідання відпо-
відача слухання справи відбудеться за його відсут-
ності.

Суддя О. Є. Терещенко

Каховський міськрайонний суд Херсонської області
у зв’язку з розглядом цивільної справи № 658/3480/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват-Банк» до Хижняка Едуарда
Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, викликає як відповідача Хижняка Едуарда
Олеговича в судове засідання, яке відбудеться 7
грудня 2015 року о 09.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду обов’яз-
кова. Уразі неявки в судове засідання відповідача слу-
хання справи відбудеться за його відсутності.

Суддя О. Є. Терещенко

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

Відповідач: Корчевський Едуард Володимирович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Оленіна, буд. 24, кв. 47, викликається
11 грудня 2015 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 відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Капша Аурелія
Петровича про стягнення суми боргу за кредитним дого-
вором.

Відповідач по справі — Капша Аурелій Петрович (меш-
кає за адресою: 86412, Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Войкова, 29-а) викликається на 07.12.2015 р. о 09.00 год.
до суду в кабінет № 210 для участі в розгляді справи по
суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом цивільної справи
№ 658/3563/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Легкого Олега Васильовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, викликає як від-
повідача Легкого Олега Васильовича в судове
засідання, яке відбудеться 8 грудня 2015 року о 10.30
год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду обов’яз-
кова. У разі неявки в судове засідання відповідача
слухання справи відбудеться за його відсутності.

Суддя О. Є. Терещенко

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом цивільної справи
№ 658/3369/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Киманової Ельвіри Миколаївни про стягнення за-
боргованості викликає Киманову Ельвіру Микола-
ївну, як відповідача в судове засідання, яке
відбудеться 7 грудня 2015 року об 11.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки в судове засідання відпо-
відача слухання справи відбудеться за його відсут-
ності.

Суддя О. Є. Терещенко

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 658/3384/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Блинчикова Андрія Сергійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, викликає як
відповідача Блинчикова Андрій Сергійовича в судове
засідання, яке відбудеться 7 грудня 2015 року о 10.40
год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду обов’яз-
кова. У разі неявки в судове засідання відповідача
слухання справи відбудеться за його відсутності.

Суддя О. Є. Терещенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Іванова Рус-
лана Володимировича про стягнення суми боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі — Іванов Руслан Володимирович
(мешкає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Краснофлотська, 142/43) викликається на
07.12.2015 р. о 12.15 год. до суду в кабінет № 210 для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області
у зв’язку з розглядом цивільної справа № 658/3455/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват-Банк» до Сергалєєва Олега
Павловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, викликає як відповідача Сергалєєва Олега
Павловича в судове засідання, яке відбудеться 7
грудня 2015 року о 09.50 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду обов’яз-
кова. У разі неявки в судове засідання відповідача слу-
хання справи відбудеться за його відсутності.

Суддя О. Є. Терещенко

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 658/3247/15-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Вінницької Людмили Костянтинівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, викликає як
відповідача Вінницьку Людмилу Костянтинівну в су-
дове засідання, яке відбудеться 8 грудня 2015 року о
09.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду обов’яз-
кова. У разі неявки в судове засідання відповідача
слухання справи відбудеться за його відсутності.

Суддя О. Є. Терещенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Васильєва Ан-
дрія Андрійовича про стягнення суми боргу за кредитним
договором.

Відповідач по справі — Васильєв Андрій Андрійович
(мешкає за адресою: 86400, Донецька область, Єнакіївська
міська рада, м. Юнокомунарівськ, вул. Рахманінова, 17/5)
викликається на 07.12.2015 р. о 10.00 год. до суду в кабі-
нет № 210 для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Григорченко
Світлани Миколаївни про стягнення суми боргу за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі — Григорченко Світлана Микола-
ївна (мешкає за адресою: 86427, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Межлаука, 18/95) викликається на 07.12.2015 р.
о 08.45 год. до суду в кабінет № 210 для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Рубіжанським міським судом Луганської області

викликається до суду:

- Калгін Юрій Юрійович (останнє відоме місце

проживання: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, 

пр-кт Московський, буд.27а, кв.125) на 16 годину 30

хвилин 10.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 425/3916/15-ц по суті за позовом ПАТ «Акцент-

Банк».

Суддя Овчаренко О. Л.

Дніпровським районним судом м.Києва виклика-

ється до суду:

- Савчук Андрій Петрович (останнє відоме місце

проживання: 02192, м.Київ, вул. Космічна, буд. 86)

на 12 годину 00 хвилин 16.12.2015 р. для участі у

розгляді справи № 755/17811/15-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Гончарук В. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Свіріна Сергія
Володимировича про стягнення суми боргу за кредитним
договором.

Відповідач по справі — Свірін Сергій Володимирович
(мешкає за адресою: 86491, Донецька область, м. Єна-
кієве, смт Ольховатка, вул. Комсомольська, 33/3) викли-
кається на 07.12.2015 р. о 12.00 год. до суду в кабінет 
№ 210 для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мазуркевич
Юлії Володимирівни про стягнення суми боргу за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі — Мазуркевич Юлія Володими-
рівна (мешкає за адресою: 86402, Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Фурманова, 23-а/98) викликається на
07.12.2015 р. о 12.30 год. до суду в кабінет № 210 для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Білокуракинським районним судом Луганської
області викликається до суду:

- Панічкіна Тетяна Сергіївна (останнє відоме місце
проживання: 91011, Луганська область, Лутугин-
ський район, смт Біле, вул.  Матросова, буд. 3 , кв. 2)
на 12 годину 00 хвилин 09.12.2015 р. (резервна дата
засідання — 17.12.2015 р. на 12:00) для участі у роз-
гляді справи № 409/3146/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скворцова В. Г.

Вінницький міський суд Вінницької області пові-
домляє, що 09.12.2015 року о 10 годині 30 хвилин
відбудеться судове засідання у цивільній справі за
позовом ПАТ КБ ПриватБанк до Соболевського Ві-
талія Вікторовича про стягнення заборгованості

Явка Соболевського Віталія Вікторовича,
04.02.1975 року народження (останнє відоме місце
реєстрації: м. Вінниця, 1-й пров. Київський, 24), є
обов’язковою.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Він-
ниця, вул. М. Грушевського, 17, зал. № 38.

Суддя Гриневич В. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дзісова Олек-
сандра Вячеславовича про стягнення суми боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі — Дзісов Олександр Вячеславович
(мешкає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Комуністична, 19/27) викликається на
07.12.2015 р. о 08.30 год. до суду в кабінет № 210 для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Половка Ігоря
Івановича про стягнення суми боргу за кредитним догово-
ром.

Відповідач по справі — Половко Ігор Іванович (мешкає
за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, смт
Карло-Марксове, вул. Тиха, 3) викликається на 07.12.2015 р.
о 09.30 год. до суду в кабінет № 210 для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +2    -3
Житомирська +2    -3      +2    -3
Чернігівська +2    -3      +2    -3
Сумська +2    -3      +2    -3
Закарпатська -2   +3      +2    +7
Рівненська -1   +4      +2    +7
Львівська -2   +3      +1    +6
Івано-Франківська -2   +3      +1    +6
Волинська -1   +4      +2    +7
Хмельницька -2   +3      +1    +6
Чернівецька +1    -4         0    +5
Тернопільська -2   +3      +1    +6
Вінницька +2    -3      +2    -3

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +2     -3
Кіровоградська -2     +3      -2    +3
Полтавська +2      -3      +2     -3
Дніпропетровська +2      -3      +2     -3
Одеська -2     +3      -2    +3
Миколаївська -2     +3      -2    +3
Херсонська -2     +3      -2    +3
Запорізька -2     +3      -2    +3
Харківська +2      -3      +2     -3
Донецька +2      -3      +2     -3
Луганська +2      -3      +2     -3
Крим -1     +4      +3    +8
Київ -1     +1      -1    +1

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У прихильника
терористів 
вилучили зброю

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

РЕЗУЛЬТАТИВНО. Співробітники УСБУ в Вінницькій області в
ході проведених слідчих дій в помешканні іноземця, який тимчасо-
во проживає у місті та підозрюється в причетності до незаконного
переправлення через державний кордон України членів терорис-
тичної організації «Ісламська Держава», вилучили незареєстрова-
ний револьвер з набоями, холодну зброю, паспорти громадян рес-
публік колишнього Радянського Союзу та значну кількість радіоде-
талей. На вилучених жорстких дисках виявлено детальні інструкції
з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та отруйних ре-
човин. 

Встановлено, що цей громадянин брав участь у військовому кон-
флікті в Сирійській Арабській Республіці на стороні бойовиків ІД та
перебуває у розшуку за підозрою у терористичній діяльності. Роз-
почато кримінальне провадження. Результативними також стали
слідчі дії щодо підробників документів, які було проведено в ряді
приватних помешкань в обласному центрі та Вінницькому районі. 
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Купіть квиток на тролейбус щастя
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ. У
Тернополі дедалі більшого роз-
маху набирає соціальна акція
«Тролейбус щастя». Майже
два роки тому міська рада ого-
лосила конкурс проектів сту-
дентів-магістрантів «Зроби
своє місто кращим». Серед
п’ятьох переможців  була й
майбутній педагог Оксана Бри-
кайло зі своєю роботою «Сім
кольорів щастя у твоїх доло-
нях». Один з її пунктів обґрун-
товував, зокрема, створення в
обласному центрі музею щас-
тя. Хтозна, можливо, колись
цей задум знайде-таки своє
втілення.

Тим часом на кафедрі інфор-
матики Тернопільського націо-
нального педагогічного універ-
ситету ім. Володимира Гнатюка
вирішили, так би мовити, ви-
пробувати Оксанину ідею дещо
в іншій площині — в офор-
мленні «Тролейбуса щастя».
Координатором цього соціаль-
ного проекту стала працівниця
кафедри Галина Полюга. І ро-
бота закипіла. Оксана Брикай-
ло й учні Мишковицької загаль-
ноосвітньої школи Тернопіль-
ського району виклали у тво-
рах власне міркування про
стан цілковитого задоволення
життям. Учнівські роздуми від-
так прикріпили на спинки крі-

сел у тролейбусі, додали, звіс-
но, й висловлювання славет-
них про щастя. Подбали не ли-
ше про зміст, а й про  художнє
оздоблення. У пасажирів така
акція викликала позитивні від-
гуки. І, як каже пані Галина,
вже за певний час до керівниц-
тва педагогічного університету
звернулася дирекція кому-
нального підприємства «Тер-
нопільелектротранс» з прохан-
ням розвивати й надалі проект
«Тролейбус щастя».

Вирішили: кожен з наступ-
них таких тролейбусів має бути
певної тематики, щоб пасажи-

ри могли приємне поєднувати
з корисним, пізнавальним, ці-
кавим. До оформлення залу-
чають студентів-волонтерів
різних факультетів педагогіч-
ного вишу. Певна річ — за-
вжди й у пошуку спонсорів. І
нині вулицями міста вже кур-
сують тролейбуси щастя «Ук-
раїна — єдина», «Вишива-
ний», «Тернопіль романтич-
ний», «Ретро». На початку лис-
топада вийшов на лінію тро-
лейбус щастя «Фінансово гра-
мотний маршрут». Його офор-
млювали вже студенти та ви-
кладачі двох тернопільських

ВНЗ — педагогічного й еконо-
мічного. Як правильно сплану-
вати сімейний бюджет, не по-
трапити на гачок фінансових
шахраїв та ще багато іншої не-
обхідної інформації тут викла-
ли, подбали й про бокси для
книжок, які можна прочитати з
цієї теми.

Примітно, що матеріалами
тематичних тролейбусів послу-
говують не лише періодичні
видання, книжки, світлини,
предмети, речі, а й відео. З мо-
нітора, до прикладу, «Вишива-
ного» звучать популярні укра-
їнські пісні. Відеоролики про іс-
торичні, архітектурні, природні
принади краю відтепер можуть
переглядати пасажири вось-
мого за рахунком тролейбуса
щастя, який з’явився зараз на
маршруті. Його назва —
«Тернопілля туристичне», а до-
бірку студентам-волонтерам
допомагали творити працівни-
ки управління розвитку турис-
тичної інфраструктури депар-
таменту розвитку інфраструк-
тури, транспорту та туризму
облдержадміністрації. Розміс-
тили чимало даних про крає -
знавчі, велосипедні тури. Наго-
лос поставили на активному
туризмі, як-от зимовому, пішо-
хідному, повітряному. Предста-
вили розмаїті турмаршрути об-
ластю, запропонували вірші
про Тернопільщину, легенди
краю. 

Знов Роналду, Мессі
та Неймар

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра»

БЕЗ СЮРПРИЗІВ. ФІФА назвала трійку претендентів на «Золотий
м’яч-2015». У фінал потрапили Кріштіану Роналду («Реал»), Ліонель
Мессі і Неймар (обидва «Барселона»).

Неймар, який проводить видатний рік у каталонському клубі і до-
поміг йому виграти Лігу чемпіонів, вперше потрапив до  трійки фіна-
лістів. Водночас, як відомо, Мессі  є чотириразовим володарем «Зо-
лотого м’яча», а Роналду —триразовим і чинним.

Однозначним фаворитом букмекерів є Мессі. Коефіцієнт на його
перемогу — 1,14, тоді як на Роналду і Неймара — 9. До речі, раніше
португалець висловив упевненість у тому, що трофей дістанеться йо-
го одвічному конкурентові.

Церемонія вручення призів відбудеться 11 січня в Цюриху. На зван-
ня найкращого тренера претендують Хосеп Гвардіола («Баварія»), Лу-
їс Енріке («Барселона») і Хорхе Сампаолі (збірна Чилі).

Координатор проекту «Тролейбус щастя» Галина Полюга
та студентка-волонтер Ірина Котульська запрошують
пошукати щастя у тролейбусі

Про солому телевізійне замовимо слово
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

МЕДІА-ПРОЕКТИ. Телеві-
зійники філії НТКУ «Полтав-
ська регіональна дирекція
«Лтава» взяли участь в уні-
кальному проекті: понад рік
компанія співпрацює з Всеук-
раїнською благодійною орга-
нізацією «Інститут місцевого
розвитку», яка є виконавцем
Проекту Агентства з міжна-
родного розвитку USAID
«Місцеві альтернативні дже-
рела енергії: м. Миргород»

(МАДЕМ). «Лтаву» обрали з-
поміж інших претендентів для
зйомок фільму, в якому роз-
повідається про цей пілотний
проект. Наприкінці жовтня
нинішнього року в Миргороді
урочисто відкрили унікальну
для нашої країни комбінова-
ну котельню. Вона може пра-
цювати на газі, трісках та со-
ломі. Але саме солома є го-
ловним джерелом тепла для
обігріву одного з мікрорайо-
нів міста. Враховуючи енер-
гозалежність України, такі
проекти реально дадуть змо-

гу не тільки зменшити спожи-
вання блакитного палива, а й
подолати політичну залеж-
ність від головного поста-
чальника газу — Російської
Федерації.

Творча група «Лтави» від-
зняла головні етапи будівниц-
тва котельні, заготівлі та збе-
рігання соломи, інтерв’ю з
учасниками проекту, місце-
вими жителями.  Відеографі-
ку, монтаж і постпродакшн
створила компанія 3D Planet.
23 листопада в прямому ефі-
рі телеканалу «Лтава» від-

бувся інтерактивний телефо-
рум, у рамках якого презен-
тували науково-популярний
фільм «Джерело енергії, що
змінить Україну».

— Хочу відзначити високу
операторську та режисер-
ську роботу наших фахівців.
Вважаю, що це для нас теж
нова якість роботи та можли-
вість розвиватися у креатив-
ному напрямку, — зазначив
виконавчий директор філії
НТКУ «Полтавська регіо-
нальна дирекція «Лтава» Єв-
ген Лопушинський. 
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ЗИМІ — СНІГУ! Марші,  приуроче-
ні до Кліматичної конференції ООН
у Парижі, пройшли у понад двох ти-
сячах міст по всьому світу. В Україні
до них долучилися, зокрема, Київ
Харків, Дніпропетровськ, Миколаїв,
Херсон,  Рівне.

В українській столиці акції сприя-
ла й сама погода: холодний дощ 
перейшов у густий і лапатий сніг.
Справді, нині киянам гріх жалітися
на брак головного атрибуту  протя-
гом зими, однак учені б’ють на спо-
лох недарма: якщо людство не ста-
не на шлях низьковуглецевого роз-
витку, то середня температура на
Землі підвищиться на 4-5°С. Це
спричинить низку незворотних на-
слідків, що загрожуватимуть всьому
живому.

Тому, доки політики  і державні діячі
обговорюють глобальне, нам слід роз-
почати з малого: пересісти на велоси-
пед, навчитися роздільно збирати
сміття і просто не бути байдужими…


