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Чи готові ми 
до нових катастроф?

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

НАТО залишається 
вірним зобов’язанням 

ПІДТРИМКА. В НАТО бачать реальну загрозу відновлення 
застосування сили на сході України через збільшення випадків 
порушення режиму припинення вогню і наголошують на необ
хідності виконання мінських домовленостей у повному обсязі. 
Про це заявив Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг 
під час засідання Комісії Україна — НАТО, що проходить в ме
жах зустрічі міністрів закордонних справ країнчленів Альянсу.

«Ми зустрічаємося, щоб підтвердити наші зобов’язання Укра
їні та підтримку мирного і дипломатичного врегулювання кон
флікту, але ситуація ще залишається нестабільною, — наголо
сив очільник НАТО. — Росія не виводить ані своїх підрозділів, 
ані озброєння, а незаконні групи сепаратистів все ще не роз
зброєні. Україна ще не повністю контролює свій кордон. Кіль
кість випадків порушення режиму припинення вогню зросла». 

В Альянсі заохочують Україну продовжувати йти шляхом ре
форм. «Тривалий прогрес життєво необхідний для сильної де
мократії, стабільності та процвітання», — цитує УНІАН слова 
Єнса Столтенберга. 

ЦИФРА ДНЯ

59,5 млрд м3 
російського газу транспортовано 
з початку року для європейських 

споживачів через українські газопроводи. 
Це на 3% більше від торішніх показників 

«Ні Україна, 
ні Євросоюз не 

реагуватимуть на 
будь-який шантаж. 

Ми рішучі у прагненні 
запровадити з 1 січня 

2016 року у повному 
обсязі ЗВТ з ЄС».

з пеРшИх вусТ РАКуРс

Перший заступник голови 
ДФС Сергій Білан  розповів, 
як нелегальне пальне 
потрапляє на ринок і як 
борються з цим явищем 

Чому медичний 
поліс в Україні 
мають обрані  
і чи вигідно страхувати 
ваше здоров’я

президент про неможливість впливу РФ на нашу 
країну щодо визначення її політичного майбутнього
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НА ЧАсІ. Україні потрібно створити дієву систему 
реагування на надзвичайні ситуації

Уряд і коаліція доопрацюють бюджет
зАсІДАННЯ КАБІНеТу МІНІсТРІв. Прем’єр означив головні критерії наступного кошторису 
країни і просить політиків бути далекоглядними, розглядаючи його

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд займається бюджет-
ним та податковим процеса-

ми вже півроку. Проект Держав-
ного бюджету на 2016 рік дасть 
змогу виконати всі соціальні 

зобов’язання й критерії фінан-
сової стабільності, а новий По-
датковий кодекс допоможе про-
вести збалансовану й економіч-
но ефективну реформу. Такими 
словами Прем’єр-міністр Арсе-
ній Яценюк розпочав чергове за-
сідання уряду.

Він висловив сподівання, що 
два надважливі для країни доку-
менти заручаться підтримкою по-
трібної кількості голосів у Верхо-
вній Раді. Щоб уникнути гострих 
кутів, урядовці разом із пред-
ставниками коаліційної більшості 
проводять технічні дискусії. Од-

нак, за словами Прем’єра, на кон-
сультації зголошується прийти 
замало народних обранців. Він 
все-таки сподівається не на полі-
тичний, а на прагматично обгрун-
тований інтерес парламентаріїв, 
саме тому закликає їх доопрацю-
вати документи. 

«Ми не маємо права полі-
тизувати процес. Державний 
бюджет — це політика краї-
ни стосовно своїх громадян та 
шляхи забезпечення 
фінансової стабіль-
ності», — резюмував 
глава уряду.
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реклама. оголошення

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2502/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Кузьминої Світлани Григоріївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 15:00
год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 15:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт  Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Кузьмина Світлана Григорі-
ївна, останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Лу-
ганськ Артемівський район, вул. Леніна, буд. 107.

Суддя Максименко О. Ю.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Потапова
Юрія Миколайовича по справі № 433/2420/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «БМ
БАНК» до Потапова Юрія Миколайовича про стяг-
нення боргу.

Засідання відбудеться 7 грудня 2015 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Кудлика
В’ячеслава Павловича по цивільній справі №695/94/15-
ц за позовом Кудлик Оксани Михайлівни до Кудлика
В’ячеслава Павловича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 10
год. 00 хв. у приміщенні Золотоніського міськрайонного
суду Черкаської області за адресою: м. Золотоноша, вул.
Шевченка, 76, каб. 403.

Явка обов’язкова. В разі неявки справа буде розгля-
датися без участі відповідача.

Суддя Савенко В. Г.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Железіної Ірини Миколаївни
про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Железіну Ірину Миколаївну
в судове засідання, яке відбудеться 07.12.15 року о 10.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (06153)
3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
буде розглянута за наявними матеріалами в заочному
порядку.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відпові-
дача Дєгтярьова Олексія Петровича для розгляду цивільної справи за позовом Щастинської
обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів в інтересах малолітньої
Дєгтярьової Надії Олексіївни до Дєгтярьова Олексія Петровича про позбавлення батьків-
ських прав і стягнення аліментів, третя особа - Служба у справах дітей Новоайдарської 
районної державної адміністрації, яке відбудеться 7 грудня 2015 року об 11 год. 30 хв. (ре-
зервна дата судового засідання - 10 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. В. Заботін

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2458/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Тхор (Бурковець) Олени Сергіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 08:30 год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 08:30
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Тхор (Бурковець) Олена Сергіївна, останнє місце реєстрації: Луганська область, м.
Луганськ, кв. Степовий, б. 1, кв. 13.

Суддя  Максименко О. Ю.

Втрачене свідоцтво 
у лютому 2015 року, про право власності

на нерухоме майно, індексний номер
4074557 від 29.05.2013 р., 

Серія САС № 236593 на вбудоване 
приміщення № 17-4 в 

житловому будинку за адресою: 
м. Донецьк, проспект 

Ілліча, будинок 17 «В», корпус 1, 
площею 14,4 кв. м, прошу 

вважати недійсним.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Ван Лунь як відповідача по цивільній
справі №522/1242/15-ц за позовом Ван Оксани Костянтинівни до Ван Лунь про розір-
вання шлюбу в судове засідання, призначене на 7 грудня 2015 року о 12.45 год. у
приміщенні суду в залі судового засідання №209 за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33. У разі неявки відповідача Ван Лунь у судове засідання, справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Івченко В. Б.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться: 

07.12.2015 р. (резервне судове засідання 14.12.2015 р.)
Пінігіна Ірина Дмитрівна о 13-30,
Бабенко Сергiй Олексiйович о 14-00.

Суддя Р. Р. Потапенко
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином повідомле-

ними про час, день та місце проведення судового засідання.

Втрачене свідоцтво у лютому 2015 року, 
про право власності на нерухоме майно, 

індексний номер 4065192 від 29.05.2013 р., 
Серія САС № 236589 на вбудоване 

приміщення № 17-6 в житловому будинку 
за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча, 

будинок 17 «В», корпус 1, площею 24 кв.м,
прошу вважати недійсним.

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,        
що 

міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна                

за 1 тонну    
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість одного 

лоту, грн (з 
ПДВ)

Загальний 
обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.     

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 7 12 276,29 613 814,50 350 4 296 701,50
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 8 12 276,29 1 227 629,00 800 9 821 032,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 8 12 276,29 1 841 443,50 1 200 14 731 548,00
залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 7 12 276,29 245 525,80 140 1 718 680,60
автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010 Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади 
грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 80 12 12 276,29 982 103,20 960 11 785 238,40
автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010 Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади 
грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 15 12 276,29 1 227 629,00 1 500 18 414 435,00
автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ 

(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 14 12 276,29 245 525,80 280 3 437 361,20

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади грудня 2015 р.- І-II 

декади січня 2016 р.

8 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 17 12 276,29 2 455 258,00 3 400 41 739 386,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва ІІ-ІІІ декади грудня 2015р.- І-II декади 
січня 2016р.

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 24 12 276,29 245 525,80 480 5 892 619,20

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади грудня 2015 р.- І-II 

декади січня 2016 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 27 12 276,29 2 455 258,00 5 400 66 291 966,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).  Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади грудня 2015 р.- І-II 

декади січня 2016 р.

11 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 12 276,29 982 103,20 80 982 103,20
автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ 

(Інкотермс - 2010).  Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 7 12 276,29 2 455 258,00 1 400 17 186 806,00
автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 

декади грудня 2015 р.- І-II декади січня 2016 р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  
Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 09.12.2015 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок в ІV кварталі 2015 року складає 1192,88 грн./т (ставка акцизного податку на скраплений газ 
визначена Податковим кодексом та складає 50 євро за курсом НБУ станом на 1-ше число кожного кварталу окремо).

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2000). 
Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

15 990

196 297 877,10

Оголошення про проведення аукціону №24-УМВБ 
з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»

10.12.2015 р. об 11-30 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться аукціон  №24-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації

згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Українська універсальна біржа проводить біржовий аукціон № 32СГ-УУБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. 

Аукціон відбудеться 10.12.2015 р. о 15.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ, загальним обсягом 9 576,000 т, ресурс грудня 2015 р. Газ вуг-
леводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-
2001) виробництва Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т,
заг.обсяг – 1 260 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту
марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату
(ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 14 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 980 т, транспортування залізницею. Позиція
№ 3: 38 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1 596 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений
паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії
Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 40 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг
– 2 800 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 70 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 940 т, транспортування
автотранспортом. Термін відвантаження – 11.12.2015 р.- 05.01.2016 р. Стартова ціна за 1 тонну –  12 276,29 грн. в т.ч.
ПДВ (включає акцизний податок). За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори ку-
півлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у грудні 2015 – січні 2016  року на умовах EXW франко-завод.
Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі
в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5% вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, по-
дають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату
гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів
проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, та закінчується 09.12.2015 року о 18.00 год. Рахунки
біржі: 1) № 26007000000380 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707; № 26006323149001 в По-
лтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 25158707.Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з
біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку. До-
даткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням УУБ: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, тел. 
+38 (044) 209-23-63, 484-55-85, е-mail: obo@uub.com.ua, та на сайті uub.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00
год., крім святкових та вихідних днів.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2454/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гла-
зунової Вікторії Василівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 16:30
год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 16:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Глазунова Вікторія Василівна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, кв.
Квартал Ольховський, б. 8, кв. 95.

Суддя Максименко О. Ю.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача у судове засідання Селезньову Наталію
Борисівну по справі № 433/2135/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Селез-
ньової Наталії Борисівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Засідання відбудеться 07 грудня 2015 року о 14 год.
40 хв., за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5 а.

У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

АТ «Ощадбанк» здійснює відбір постачаль-
ників для  закупівлі в 2015 році рекламних конструк-
цій (вивіски, пілони з табло обміну валют,
екштендери, фреймлайти, дошки інформаційні, таб-
лички, підставки, стенди тощо). Для участі у відборі
всі зацікавлені особи можуть подати комерційну
пропозицію на товар. За детальною інформацією
звертайтесь за телефоном: (044) 520 – 51 – 10, (067)
208 47 62 та /або на електронну адресу: petren-
kopv@oschadbank.ua. Термін приймання заяв – до 12
грудня 2015 року.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Кулікова Анатолія Юрійовича, останнє відоме місце
проживання якого: АР Крим, м. Севастополь, пр-т
Жовтневої революції, 42/33, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом Кулікової
Лесі Іванівни до Кулікова Анатолія Юрійовича про
розірвання шлюбу, що відбудеться 08.12.2015р. о
12.00 год. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

В разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без його участі на підстав ст. 169
ЦПК України.

Суддя Головатий Р. Я.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Протасова
В’ячеслава Валерійовича як відповідача по цивільній справі 
№ 426/1860/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Протасова В’ячеслава Валерійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, у судове засідання, яке від-
будеться 11 грудня 2015 року о 14.00 годині в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області викликає Корнєва Сер-
гія Анатолійовича як відповідача по цивільній справі № 426/1881/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Кор-
нєва Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, у судове засідання, яке відбудеться 11 грудня 2015 року 
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області викликає Герасимову
Наталію Федорівну як відповідача по цивільній справі № 426/1883/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Ге-
расимової Наталії Федорівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, у судове засідання, яке відбудеться 11 грудня 2015
року о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Новопсковський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів: Королевську Наталію Миколаївну, Королевського Де-
ниса Євгеновича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Королевської Наталії Миколаївни, Королевського Дениса Євгено-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 7 грудня 2015 року о 09
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання - 16 грудня 2015 року
о 14 годині 30 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р. Р. Потапенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Полубинського Миколу Андрійовича (Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пров. Лісний, 3) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи № 428/6312/14ц за позовом Вішневської Олени Воло-
димирівни до Полубинського Миколи Андрійовича про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться 11.12.2015 р. о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 11

листопада 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі

№428/8610/15-ц за позовом Бородіної Ольги Геннадіївни до Бородіна

Антона Володимировича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

на утримання неповнолітньої дитини.

Суддя І. О. Юзефович
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В провадженні Миргородського міськрайонного суду 
Полтавської області знаходиться цивільна справа 
№ 541/2479/15-ц, провадження № 2/541/1141/2015 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Гончарової Марини Олександрівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд зазначеної справи призначено на 09 годину 00
хвилин 24 грудня 2015 року в приміщенні Миргородського
міськрайонного суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя,
133.

Суд викликає в судове засідання Гончарову Марину Олек-
сандрівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, м. Миргород, вул. Кашинського, 26, кв. 3) як від-
повідача.

Явка на виклик до суду обов’язкова. В разі неявки відпо-
відача справа розглядатиметься у його відсутність за наяв-
ними матеріалами. Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. Д. Чернюк

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Паламарчук Людмилу Василівну, що судове засі-
дання у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до
Паламарчук Людмили Василівни про стягнення
боргу за кредитним договором відбудеться в примі-
щенні Подільського районного суду м. Києва 
(м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під голову-
ванням судді Васильченка О. В. 18 грудня 2015 року
о 09 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’яз-
кова. Представник повинен мати при собі довіре-
ність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних
причин, справа буде розглянута за вашої відсутності
на підставі наявних у ній доказів.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться  18 грудня 2015 року о:

- 13-20 год. Мєлікова Івана Геннадійовича (Луганська об-
ласть, м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 17б/47) (ци-
вільна справа №428/9081/15-ц);

- 13-30 год. Галушку Наталію Володимирівну (Луганська
область, м.Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 54/35) (цивільна
справа №428/9077/15-ц);

- 13-40 год. Сакаль Олексія Миколайовича (Луганська об-
ласть, м.Сєвєродонецьк, вул. Північна, 1) (цивільна справа
№428/9068/15-ц);

- 13-50 год. Савінкова Григорія Миколайовича (Луганська
область, м.Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 6б/87) (ци-
вільна справа №428/9074/15-ц)

у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул.Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сватівським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Пєлянічка Віктор Олексійович (останнє відоме місце
проживання: 94415, Луганська обл., Краснодонський 
р-н, с. Новосімейкіне, вул. Шахтарська, буд. 40) на 09
годину 00 хвилин 10.12.2015 р. для участі у розгляді
справи №426/5208/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Анікіна Ірина Вікторівна (останнє відоме місце про-
живання: 94420, Луганська обл., м. Суходільськ, вул. Ле-
ніна, буд. 46, кв. 24) на 09 годину 20 хвилин 10.12.2015
р. для участі у розгляді справи № 426/5202/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Рухало Неллі Миколаївна (останнє відоме місце про-
живання: 94408, Луганська обл., Краснодонський р-н, 
с. Поріччя, вул. Ізваренська,  буд. 16) на 09 годину 40
хвилин 10.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 426/5096/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Река А. С.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Сотникової
Любові Михайлівни до Сотникова Вадима Євгеновича про усунення від прав на
спадщину.

Відповідач Сотников Вадим Євгенович, останнє відоме місце реєстрації та
мешкання якого: вулиця Пейзажна, 4, м. Маріуполь Донецької області, виклика-
ється для участі у розгляді вищевказаної цивільної справи по суті на 24 грудня
2015 року о 09.00 годині та 29 грудня 2015 року о 09.00 годині, кабінет № 218.

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 на підставі документів, які є в
матеріалах справи.

Суддя Мельник І. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5314/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лобанова В.В. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Лобанов Вячеслав Валерійович, 08.11.1974 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, кв. Залізничний, 4-37, викликається до суду на 09
год. 00 хв. 8 грудня 2015 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5536/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гусєва В.В. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Гусєв Вадим Валерійович, 17.06.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Таманська, 66-1, викликається до суду на 09 год. 30 хв.
8 грудня 2015 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Приватне підприємство «ВАЛЕНТИНА», код ЄДРПОУ 30072467
(м. Бершадь, вул. Радянська, 15) звертається до дирекції ТОВ «Земун Поле
Плюс», код ЄДРПОУ 31022600, яке зареєстроване за адресою: вул. Цен-
тральна, 43, с. Джулинка Бершадського району, з клопотанням про надання
інформації відповідно нових номерів банківських рахунків та всіх інших не-
обхідних реквізитів для своєчасної сплати суборендної плати за земельні
ділянки із земель резерву Чернятської сільської ради Бершадського району
згідно з договорами суборенди №133/1С, №134/1С, №135/С від 20.02.2013
року або вказати місце, час і порядок розрахунків за суборенду в готівковій
формі.

У випадку відсутності банківського рахунку, запрошуємо прибути в зруч-
ний для вас час в офіс ПП «Валентина» за адресою: м. Бершадь, вул. Ра-
дянська, 15, з 09.00 до 16.00 години, для отримання суборендної плати в
готівковій формі.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає цивільну справу №233/6262/15-ц за позовом ПАТ «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Вербича М. В., Войтович І. В. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі — Вербич Микола
Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Бестужева, 3-44 (місце реєстрації: До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул. Залізнична, 53); Войтович
Інеса Валеріївна, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Бестужева, 3-44, викликаються до суду
на 08 год. 30 хв. 07 грудня 2015 року (корп. №2, каб. №21) для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Казанцева Сергія
Володимировича, Казанцевої Ольги Борисівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі
321 449,04 гривні.

Відповідачі Казанцев С. В., Казанцева О. Б. виклика-
ються до каб. №18 суду на 07 грудня 2015 року о 09 го-
дині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи
будуть розглянуті у їх відсутності за наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідача Пудікова Сергія Володимиро-
вича, 10 жовтня 1969 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
О. Кошового, 39-76, по справі за позовом Пудікової
Віти Олександрівни до Пудікова Сергія Володимиро-
вича про розірвання шлюбу, в судове засідання, яке
відбудеться 08 грудня 2015 р. о 09-30 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка,
вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача
за наявними у справі доказами. 

Суддя Панова Т. Л.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/6377/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мостової Н. П. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі — Мостова На-
таля Павлівна, 18 грудня 1966 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Сумська,
50, викликається до суду на 13 год. 00 хв. 08 грудня 2015
року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу № 219/9767/15-ц; 2/219/4047/2015 за
позовною заявою публічного акціонерного товариства «АК-
ЦЕНТ-БАНК» до Яковцова Ігоря Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Яковцов Ігор Володимирович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Клубна, 9/25) викликається 08
грудня 2015 р. об 11-00 годині до суду, каб. 301, для участі
в розгляді справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Харчук Едуарда
Павловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 403 675,54 гривні.

Відповідач Харчук Е. П. викликається до каб. №18
суду на 07 грудня 2015 року на 09 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справи будуть розглянуті у їх відсутності за наявними
доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/3654/2015 за позовною заявою Мін-
дзяк Юрія Васильовича до ПАТ «ВіЕйБі Банк» про розір-
вання договору банківського вкладу та стягнення суми
вкладу.

Відповідач у справі ПАТ «BiЕйБi Банк» юридична адреса:
вул. Щорса, 7/9, м. Київ, 03150, викликається на 07.12.2015
року на 10 годину 00 хв. до суду, каб. № 309, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський C. M.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Юдіна Володи-
мира Вікторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі Юдін Володимир Вікторович, що меш-
кає за адресою: м. Артемівськ Донецької області, вул. Чер-
воноармійська, 174, викликається на 9.30 годину 8 грудня
2015 року до суду, каб. №306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/2650/2015 за позовною заявою ПАТ
«Дельта Банк» до Бараннікова Руслана Олександровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Баранніков Руслан Олександрович,
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька область,
м. Артемівськ, вул. Горького, 39/133, викликається на 
07.12.2015 року на 13 год. 00 хв. до суду, каб. № 309, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський C. M.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Жиренка Сергія Івановича про те, що 17 грудня
2015 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськ-
районного суду Сумської області за адресою: м. Ромни
Сумської області, вул. Соборна, 12, Сумської області буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» Жиренка Сергія Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Жиренко Сергій Іванович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-
мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) викликає відповідачів:

— по справі 2/219/2685/2015 відповідача Дугіна Володимира
Анатолійовича, останнє місце проживання та реєстрації: 84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Румянцева, 7, за позовом
ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості;

— по справі 2/219/2666/2015 відповідача Зінченка Павла Вік-
торовича, останнє місце проживання та реєстрації: 84551, До-
нецька область, м. Часів Яр, вул. Фрунзе, 4 а, за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості, відповідачі викли-
каються на 07.12.2015 року на 11 год. 00 хв. до суду, каб. № 309,
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-
мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2550/2015 за позовною заявою Грицащенко Вален-
тини Михайлівни до Анісімова Богдана Володимировича про від-
шкодування моральної шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням.

Відповідач у справі Анісімов Богдан Володимирович, місце
реєстрації: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Кобзона, 6/15,
місце проживання: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Північна,
15, викликається на 07.12.2015 року на 09 годину 00 до суду,
каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Тверський С. М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засі-
дання відповідача Козлову Катерину Іванівну в справі за
позовом Донецької міської громадської організації «Те-
нісний клуб «Віккорт» про компенсацію вартості наданих
послуг та стягнення штрафних санкцій.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Байду-
кова, 80, м. Донецьк. Судове засідання призначене на 21
грудня 2015 р. о 08.45 год. за адресою: м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135, каб. 205.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Апеляційним судом Одеської області виклика-
ються у судове засідання на 10 грудня 2015 року на
13.30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а,
як відповідачі: Дєчєв Олександр Іванович, Скалат Ка-
земір, Фарбей Олексій Анатолійович у справі за апе-
ляційною скаргою представника Департаменту
комунальної власності Одеської міської ради Тара-
новського Дмитра Сергійовича на рішення Примор-
ського районного суду м. Одеси від 22 липня 2014
року по цивільній справі за позовом Департаменту
комунальної власності Одеської міської ради до Дє-
чєва Олександра Івановича, Скалат Каземіра, Фарбей
Олексія Анатолійовича,  Публічного акціонерного то-
вариства «УкрСиббанк», третя особа Одеська міська
рада, про визнання недійсним свідоцтва про право
власності, договорів купівлі-продажу, іпотеки, витре-
бування майна, усунення перешкод у користуванні
майном та скасування запису про державну реєстра-
цію.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачі вважаються повідомленими про час та місце
розгляду справи.

У разі неявки Дєчєва Олександра Івановича, Скалат
Каземіра, Фарбей Олексія Анатолійовича в судове за-
сідання без поважних причин або неповідомлення
про причини неявки, справа може бути розглянута у
їх відсутність.

Суддя В. М. Гончаренко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Тарасенка Андрія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі Тарасенко Андрій Миколайо-
вич викликається на 16 грудня 2015 року на 08:30
до Орджонікідзевського районного суду міста Ма-
ріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Дорошенко Марини Валентинівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі Дорошенко Марина Валенти-
нівна викликається на 07 грудня 2015 року на 08:30
до Орджонікідзевського районного суду міста Ма-
ріуполя Донецької області для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

ПОВТОРНО!!!
В провадженні Орджонікідзевського районного суду 

м. Харкова знаходиться цивільна справа № 644/27/15-ц,
2/644/482/15 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ДельтаБанк» до Калябіна Сергія Юрійовича про стяг-
нення заборгованості.

У судовому засіданні позивачем були надані пояснення
про виконання своїх договірних зобов’язань за кредитним
договором № 006-20005-180311 від 18.03.2011 року, шля-
хом сплати заборгованості в сумі 5285 грн. 96 коп.

Прошу до наступного судового засідання, яке відбудеться
07 грудня 2015 року о 14 годині 00 хвилин, повідомити, чи
дійсно Калябіним Сергієм Юрійовичем належним чином ви-
конані зобов’язання за вказаним кредитним договором.

Суддя І. К. Ізмайлов

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/7053/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Калиберда Тетяни Лео-
нідівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 18.12.2015 року на 10-
00 годину в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Комунарів, 64, каб.401, суддя Черткова Н. І.,
тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Калиберда Тетяну Лео-
нідівну.

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

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/9337/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Філіпової Ілони Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 09 грудня 2015 року о 09 год. 00
хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел.(код 06153)
3-63-75.

Суд викликає Філіпову Ілону Володимирівну як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Житника Сергія
Олександровича, про те, що 07 грудня 2015 року о 09 год. 30 хв. за ад-
ресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб.15, відбудеться су-
дове засідання в цивільній справі за позовом ТОВ «ФК «Довіра та
гарантія» до Житника Сергія Олександровича як відповідача про стяг-
нення в порядку регресу.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки,
суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Московський районний суд м. Харкова викликає Мокрєцова Миколу

Олександровича як відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-

ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Мокрєцова Миколи

Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним догово-

ром, слухання справи призначено на 07.12.2015 року о 9-45 год. в при-

міщенні суду (адреса: м. Харків, пр. 50 років ВЛКСМ, 38-Е, каб. 36).

Суддя Крівцов Д. А.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає кримінальну справу за об-
винуваченням Грошевого Романа
Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України.

Явка обвинуваченого в судове за-
сідання є обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає в судове засідання Піщика Пилипа
Едуардовича як відповідача по цивільній
справі №2/756/6581/15р (756/14599/15-ц) за
позовом Макарської Олександри Олексан-
дрівни до Піщика Пилипа Едуардовича про
стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 23 грудня
2015 р. о 09:00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР14

реклама. оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судові засідання відповідачів по цивільних спра-

вах за позовами ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» про стягнення кредитної заборгованості до:
Валікова Романа Петровича (Луганська обл., м. Луганськ, вул. Чорноморська, б. 9, справа № 409/836/15-ц) та

Валікової Олени Вячеславівни (Луганська обл., м. Луганськ, кв. Зарєчний, б. 2, кв. 172, справа № 409/836/15-ц) о
08.00 год., Заєць Станіслава Володимировича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Юріївка, б. 27, справа №
409/838/15-ц) та Заєць Наталії Миколаївни (Луганська обл., Лутугинський район, смт Юріївка, б. 27, справа №
409/838/15-ц) о 08.30 год., Іваненка Олександра Віталійовича (Луганська обл., м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда,
б. 3, кв. 160, справа № 409/716/15-ц) о 09.00 год., Яремка Віталія Григорійовича (Луганська обл., м. Луганськ, Ар-
темівський район, вул. Гірна, б. 22, справа № 409/839/15-ц) о 09.30 год., Соловйової Ірини Олександрівни (Луган-
ська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, б. 14, кв. 57, справа № 409/775/15-ц) о 10.00 год., Шелупець Наталії
Володимирівни (Луганська обл., м. Луганськ, кв. Стєпной, б. 5, кв. 12, справа № 409/776/15-ц) о 10.30 год., Тана-
сюка Валентина Олександровича (Луганська обл., м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Агрономічна, б. 227, справа
№ 409/959/15-ц) об 11.00 год., Танасюка Олександра Григоровича (Луганська обл., м. Луганськ, м. Олександрівськ,
вул. Агрономічна, б. 227, справа № 409/963/15-ц) об 11.30 год., Святош Людмили Іванівни (Луганська обл., м. Лу-
ганськ, кв. Южний, б. 9, кв. 92, справа № 409/715/15-ц) о 13.00 год., Щербакова Богдана Вячеславовича (Луганська
обл., м. Луганськ, кв. Зарічний, б. 5, кв. 259, справа № 409/952/15-ц) та Щербакової Марини Олегівни (Луганська
обл., м. Луганськ, вул. Московська, б. 1, кв. 129, справа № 409/952/15-ц) о 13.30 год., Іваненка Олександра Віта-
лійовича (Луганська обл., м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, б. 3, кв. 160, справа № 409/717/15-ц) та Голоденка
Олександра Сергійовича (Луганська обл., м. Луганськ, вул. Філатова, б. 113) о 14.00 год., Кривошей Катерини Ві-
таліївни (Луганська обл., м. Луганськ, Артемівський район, кв. Мірний, б. 1, кв. 155, справа 409/713/15-ц) о 14.30
год., Коршуненка Миколи Григорійовича (Луганська обл., м. Луганськ, вул. Леніна, б. 251, справа № 409/840/15-
ц) та Коршуненко Світлани Василівни (Луганська обл., м. Луганськ, вул. Леніна, б. 251, справа № 409/840/15-ц) о
15.00 год.

Судові засідання відбудуться 08.12.2015 року (резервна дата 15.12.2015 р.) у залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 224 ЦПК України. 
Суддя Полєно B. C.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача
Усачову Тетяну Михайлівну, яка проживає за адресою: вул.
Бориспільська, 30, кв. 22, в м. Києві, в судове засідання, яке
відбудеться 14 грудня 2015 року о 09 годині 30 хвилин за
адресою: м. Київ, вул. Koшиця, 5-А, каб. 222, для участі у су-
довому розгляді цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Усачової Тетяни Михайлівни про стягнення заборгова-
ності. При собі мати паспорт.

У разі неявки відповідачів до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням, а дану справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. Ф. Сирбул

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Горівщенко Наталію Володимирівну
в судове засідання, яке відбудеться 14 грудня 2015
року о 09:30 годин для розгляду цивільної справи
№ 655/980/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Горівщенко Наталії Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Адреса
суду: Херсонська область смт Горностаївка, вул. Тор-
гова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності, на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Шумило О. М.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 11.12.2015 р. 
о 08-30 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3А, до судді
Савіна О. І. відповідача Агаркова Артура Сергійовича
у цивільній справі №486/1891/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Агаркова Артура Сер-
гійовича, про стягнення заборгованості. В разі
неявки відповідача справу буде розглянуто без його
участі, за наявними доказами у справі.

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Левіну Інну Олександрівну в судове
засідання, яке відбудеться 14 грудня 2015 року о
09:00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/979/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Левіної Інни Олександрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Адреса суду: Хер-
сонська область смт. Горностаївка, вул. Торгова, 10.
Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності, на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Шумило О. М.

Троїцький районний суд Луганської області викликає до суду:
- Яцина Вікторія Валеріївна (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Східний, буд.

20, кв. 417) на 12 годину 40 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2587/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Новак Ігор Миколайович (останнє відоме місце проживання: 91049, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Самойлової,
буд. 110) на 12 годину 25 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2491/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Доннік Наталія Віталіївна (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд.
32, кв. 29) на 12 годину 20 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2419/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Уваров Ігор Сергійович (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 50 років Жовтня,
буд. 13, кв. 31) на 12 годину 10 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2414/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Даценко Інна Юр’ївна (останнє відоме місце проживання: 91034, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Молодіжний, буд.
10, кв. 21) на 12 годину 00 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2409/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Бондаренко Дар’я Миколаївна (останнє відоме місце проживання: 92110, Луганська обл., Троїцький р-н., с.Демино-
Олександрівка, вул. Садова, буд. 25) на 11 годину 20 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2247/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Тельканова Марина Генадіївна (останнє відоме місце проживання: 92110, Луганська обл., Троїцький р-н., с. Демино-
Олександрівка, вул. Т. Г. Шевченка, буд. 26-А) на 11 годину 15 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 433/2137/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Униченко Роман Олександрович (останнє відоме місце проживання: 91005, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Лянгу-
зова, буд. 2) на 11 годину 05 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2426/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Ложечка Микола Володимирович (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ба-
бушкіна, буд. 53) на 11 годину 00 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2417/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Літвінов Сергій Володимирович (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Гулака-
Артемовського, буд. 1-Б) на 09 годину 40 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2524/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Малишко Максим Михайлович (останнє відоме місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 30-річчя
Перемоги буд. 23, кв. 76) на 09 годину 30 хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 433/2489/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Cуддя Суський О. І.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Чєкригіну Наталію Миколаївну на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-
БАНК» до Чєкригіної Наталії Миколаївни про стягнення
боргу. Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області 09 грудня
2015 р. о 08 годині 00 хвилин за адресою: смт Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Приморський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання на 20 грудня 2015 року
о 08 год. 30 хв. (резервна дата 23 грудня 2015 року
о 08 год. 30 хв.), за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Леніна, буд. 26 каб. 15, зал №2,
в якості відповідача Костіхіну Олену Михайлівну по
цивільній справі № 2/326/772/2015 (№326/1811/15-цр.)
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до неї про стягнення
заборгованості за кредитним договором. У разі не-
явки відповідача в судове засідання на вказані дату
та час справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Т. В. Стріжакова

Звенигородський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Бабенко Антоніну Дмит-
рівну, Хоменка Артема Ігоровича як відповідачів у ци-
вільній справі за позовом Хахули Дмитра Івановича до
Бабенко Антоніни Дмитрівни, Хоменка Артема Ігоровича
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, яке відбудеться 15 січня
2016 року об 11.00 годині в приміщенні Звенигород-
ського районного суду Черкаської області за адресою:
Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12 а.
У разі неявки до суду справа буде розглянута на підставі
наявних у ній доказів згідно з ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Т. В. Гончаренко

Червонозаводський райсуд м. Харкова викликає
Михайлову Г. В. як відповідача по справі за позовом
Бабій А. В. про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням. Су-
дове засідання відбудеться 10.12.2015 р. о 12.10 год.
у приміщенні Червонозаводського райсуду м. Хар-
кова за адресою: м. Харків, пл. Руднєва, 36, 3 під’їзд,
каб. № 31, під головуванням судді Журавель В. А. У
разі неявки справу буде розглянуто без відповідача
на підставі наданих доказів.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Головін В. О.) викликає в судове за-
сідання відповідача Морщагіна Олексія Валерійовича у
справі за позовом ПАТ «Промінвестбанк» про звернення
стягнення на майно.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Узбецька,
буд. 11, м. Донецьк, Донецька область, пр-т Карла Мар-
кса, 5, пов. 3, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська об-
ласть. Судове засідання призначене на 14 грудня 2015
року о 13.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135, каб. 506. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України,
може бути розглянута за його відсутністю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає кримінальну справу №233/3523/15-ц за обви-
нуваченням Парасич В. В., Мірошкіна Т. О., Овсяннікова А. О. у
скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обви-
нувачені у справі Парасич Василь Васильович, 01.07.1971 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Єнакієве,
смт Булавинське, вул. Октябрська, 24/9; Мірошкін Тарас Олек-
сандрович, 24.12.1976 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Свердлова, 115/10; Овсянні-
ков Андрій Олександрович, 06.04.1978 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Пушкіна,
24/9, на підставі ст.ст. 9, 135, 297-5 ч. 3, 323 КПК України викли-
каються до суду на 10 год. 00 хв. 7 грудня 2015 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у підготовчому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо обвинувачений,
щодо якого здійснюється провадження, який був у встановле-
ному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без по-
важних причин або не повідомив про причини свого неприбуття,
на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати у випадку неприбуття на
виклик слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 139 КПК України у випадку, встановленому час-
тиною першою цієї статті, до обвинуваченого може бути засто-
совано привід.

Згідно норм ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на ви-
клик суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як
два рази) обвинуваченим та оголошення його у міждержавний
та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження. 

Суддя О. В. Каліуш

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає
Оксенюк Валентину Василівну (27.12.1956 р.н., ІПН:
2081510667) в якості відповідача в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Оксенюк
Валентини Василівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 року о 09-00
год., у приміщенні Лохвицького районного суду за адресою:
м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, зал судових засідань № 1.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде
розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Г. Б. Савинський 

Суховій (Радомська) Анна Ігорівна, останнє відоме міс-
цезнаходження якої — пров. Блюхера, буд.5, м. Городок
Хмельницької області, викликається до Городоцького
районного суду Хмельницької області (Хмельницька об-
ласть, м. Городок, вул. Шевченка, 48) в якості відповідача
на 11 год. 30 хв. 11 грудня 2015 року по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Суховій (Радомської) Анни
Ігорівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута на підставі тих доказів, які є у матеріа-
лах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Апеляційний суд м. Києва викликає Постишева Тараса
Дмитровича в судове засідання як відповідача у справі
за позовом Оганяна Андрія Сергійовича до Постишева
Тараса Дмитровича про стягнення боргу, яку відкладено
до 23 грудня 2015 року на 17 год. 00 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Солом’янська, 2-А, головуючий суддя Мараєва Н. Є.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом до суду

або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній
даних та доказів.

Млинівський районний суд Рівненської області
викликає відповідача Чернега Івана Володимиро-
вича, 18 травня 1989 року народження, зареєстро-
ване місце проживання: м. Київ, бул. Кольцова, 5, кв.
171, у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Чернега Валентини Юріївни до Чернега Івана Во-
лодимировича про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів, на 11 год. 30 хв. 14 грудня 2015 року за
адресою: смт Млинів, вул. Ватутіна, 7 Рівненської
області. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності на підставі наявних доку-
ментів з ухваленням заочного рішення.

Суддя Лободзінський А. С.

Хорольський районний суд Полтавської області викликає
Перепеляка Тараса Віталійовича, 16.03.1975 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: м. Хорол, вул. Леніна, 57, кв. 3 По-
лтавської області, та представника приватного підприємства
«Торгівельна компанія «МЕТА», яке знаходиться за адре-
сою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Якіра, 17-А, як від-
повідачів по цивільній справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Пе-
репеляка Тараса Віталійовича та приватного підприємства
«Торгівельна компанія «МЕТА» про стягнення заборгова-
ності, призначене на 7 грудня 2015 року о 08.00 год. у залі
суду за адресою: 37800, м. Хорол, вул. К. Маркса, 82.

В разі неявки справа буде розглядатися в їхню відсутність
на підставі наявних у ній доказів.

Головуючий суддя Н. С. Миркушіна

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 26 листопада 2015 року роз-

глянуто цивільну справу № 409/3139/15-ц за

позовом Шевченко Вікторії Михайлівни до Шевченка

Геннадія Васильовича про розірвання шлюбу та ви-

несено заочне рішення про задоволення позову в

повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/5836/2015 за позовом Дерка Віталія Анато-
лійовича до ДП «Донецька обласна дирекція з лікві-
дації збиткових вугледобувних та вуглепереробних
підприємств», що діє в інтересах ВСП без права юри-
дичної особи «Горлівська дирекція з виконання про-
ектів з ліквідації шахт» про стягнення компенсації за
несвоєчасну виплату заробітної плати, середнього
заробітку, компенсації за невикористану відпустку,
заборгованості з вихідної допомоги, відшкодування
моральної шкоди.

Розгляд справи по суті відбудеться 07.12.2015
року о 08.00 год. (запасна дата — 10.12.2015 року о
08.40 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд.
2 (II поверх).

Явка представника відповідача ДП «Донецька об-
ласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних
та вуглепереробних підприємств» (ЄДРПОУ
32442610), що діє в інтересах ВСП без права юри-
дичної особи «Горлівська дирекція з виконання про-
ектів з ліквідації шахт», адреса: 86132, Донецька
обл., м. Макіївка, вул. Успенського, 3-Б, обов’язкова.
У разі неявки представника відповідача справу буде
розглянуто без його участі.

Суддя І. М. Мінаєв

В провадженні Ренійського районного суду Одеської
області знаходиться цивільна справа № 510/1217/15-ц
за позовом Русу Івана Маноїловича до Русу (Гаврилюк)
Ірини про розірвання шлюбу. Судове засідання по справі
призначено на 17.12.2015р. о 10 годині 45 хвилин у Ре-
нійському районному суді за адресою: Одеська область,
м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя Сорокін К. В., тел. (04840)
40156. Суд викликає відповідача Pycу (Гаврилюк) Ірину,
20.05.1986 р.н., остання відома адреса: Одеська обл., Ре-
нійський р-н, с. Лиманське, вул. Леніна, 136. Явка до
суду обов’язкова. У разі неявки відповідача Русу (Гаври-
люк) Ірини в судове засідання справа буде розглянута
без її участі.

Суддя К. B. Сорокін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ Донецької області, вул. Доброволь-
ського, б. 2) розглядає цивільну справу за позовом Стахової
Руслани Володимирівни до Гера Михайла Олександровича
про витребування майна з чужого незаконного володіння.
Відповідач у справі Гера Михайло Олександрович, зареєс-
трований за адресою: місто Горлівка, вул. 9 Травня, б. 9-а,
викликається 11 грудня 2015 року на 09.00 годину до
Слов’янського міськрайонного суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неявки відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Алексєєнко І. П.

Приморський районний суд м. Одеси викликає

відповідача Федорову Ольгу Валеріївну, справа 

№ 522/15722/15 за позовом Урбанської Олени Юрі-

ївни до Федорової Ольги Валеріївни про стягнення

грошових коштів. Засідання відбудеться 24.12.2015

р. о 12.00 год. у приміщенні Приморського райсуду

м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балкiвська, 33,

зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Широківський районний суд Дніпропетровської області
викликає як відповідача Кочкіна Євгена Олександровича,
який проживає: с. Високе Бахчисарайського району АР
Крим, вул. Куйбишевська, 1А (с. Тихий Став Широківського
району Дніпропетровської області, вул. Степова, 80) за по-
зовом АТ «Дельта Банк» до Кочкіна Євгена Олександровича
про звернення стягнення на предмет іпотеки, визнання прав.
Справу № 197/1113/15-ц призначено до розгляду на 16
грудня 2015 року об 11.30 годині в приміщенні Широків-
ського районного суду Дніпропетровської області (смт Ши-
роке Широківського району Дніпропетровської області, вул.
Леніна, 86). У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглядатися без його участі за наявними в ній
доказами. 

Суддя О. В. Охнач

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Га-
маюн Оксану Ігорівну (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Свердлова, 109), що
10 грудня 2015 року о 10.00 годині в приміщенні Мелі-
топольського міськрайонного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа зa позовом
Гамаюн Олександра Васильовича до Гамаюн Оксани Іго-
рівни про визначення місця проживання дитини та стяг-
нення аліментів, суддя Ніколова І. С.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
по справі Гамаюн О.І. вважається повідомленою про час
та місце розгляду справи і у випадку неявки справа під-
лягає розгляду за її відсутністю.
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Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Слюсь Валентину
Яківну, останнє місце проживання якої: с. Андрушки, вул.
Шевченка, 12 Попільнянського району Житомирської області,
в цивільній справі за позовом Розовенка Сергія Михайловича
до Андрушківської сільської ради Попільнянського району
Житомирської області про визнання права власності на жит-
ловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за
набувальною давністю, яке відбудеться о 09.00 годині 10
грудня 2015 року в залі Попільнянського районного суду: смт
Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району
Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

В провадженні Монастирищенського районного суду Черка-
ської області знаходиться справа № 702/1307/15-ц, провадження
№ 2/702/450/15 за позовом Смілянець Катерини Миколаївни до
Алі Імран, третя особа без самостійних вимог: Служба у справах
дітей Монастирищенського району Черкаської області, про по-
збавлення батьківських прав.

Алі Імран викликається як відповідач у судове засідання, яке
відбудеться 10 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: вул. Леніна, 98, м. Монастирище, Черкаська
область. Суд пропонує відповідачу подати письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі до визначе-
ного судом дня проведення судового засідання. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута у відсут-
ності вказаної особи. Про причини неявки необхідно повідомити
суд заздалегідь.

Суддя Н. В. Мазай

Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Чеснокова Юлія Сергіївна (останнє відоме місце

проживання: 91048, Луганська обл., м. Луганськ,

вул. Нахімова, буд.300) на 09 годину 20 хвилин

10.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 433/2949/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Дарницьким районним судом м. Києва виклика-

ється до суду:

- Лучина Олена Володимирівна (останнє відоме

місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Бажана, буд.

7-а, кв. 46) на 09 годину 50 хвилин 12.01.2016 р. для

участі у розгляді справи № 753/14708/15-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Каліушко Ф. А.

Радомишльським районним судом слухається справа
за позовом Клименко Оксани Вікторівни, Рябошапка
Сергія Миколайовича до Клименка Олексія Анатолійо-
вича про позбавлення батьківських прав, призначення
піклувальником, з участю третьої особи: Служби у спра-
вах дітей Святошинської районної в м. Києві державної
адміністрації.

Справу призначено до розгляду 11 грудня 2015 року
на 09 годину 00 хвилин у залі засідань Радомишль-
ського районного суду за адресою: вул. Івана Франка,
4а, м. Радомишль Житомирської області.

В разі неявки відповідача Клименка Олексія Анатолі-
йовича справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя І. М. Невмержицький

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Москву Леоніда Володимировича в судове засідання
як відповідача по справі за позовною заявою Москви
Катерини Анатоліївни до Москви Леоніда Володими-
ровича про розірвання шлюбу, яке призначене на 14
грудня 2015 р. об 11 годині 00 хвилин у приміщенні
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала 233. У разі неявки
справа буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Кічмаренко C. M.

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської об-
ласті Компанієць О. В. викликає Радченко Віру Олексан-
дрівну, останнє відоме місце реєстрації якої: с. Ташлик
Смілянського району Черкаської області, вул. Нечуя-Ле-
вицького, 22, як відповідача по справі № 703/4620/15-ц за
позовом ПП «Базальт» до Радченко Віри Олександрівни про
визнання правочину недійсним.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин 5
січня 2016 року за адресою: м. Сміла Черкаської області,
вул. Свердлова, 94.

У разі неявки відповідача по справі може бути винесене
заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини від-
повідач зобов’язаний повідомити про неявку та її причини.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Коптєва Володимира В’ячеславо-
вича як відповідача по цивільній справі за позовом
Комунального підприємства «Центр обслуговування
споживачів Шевченківського району» до Коптєва
Володимира В’ячеславовича про стягнення заборго-
ваності за житлово-комунальні послуги, яке відбу-
деться 11.01.2016 р. о 15.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка
до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-
глядатися за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Полтавський районний суд Полтавської області викликає
Картанова Олексія Вікторовича, 15.04.1977 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: вул. Лугова, 4-А, с. Гожули Полтав-
ського району Полтавської області, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом ТОВ «Купер
Прайс» до Картанова Олексія Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10.12.2015 року о 10.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе,
154-А, суддя Цибізова С. А.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сіранта Олек-
сія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: м. Львів,
вул. Шафарика, 10а/38), як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 2/463/2341/2015 (463/5445/15-ц) за позовом
Сіранта Ореста Миколайовича, Сірант Нелі Петрівни, Сірант Ірини
Орестівни до Сіранта Олексія Миколайовича про припинення
права власності на частку в майні з виплатою грошової компен-
сації, визнання права власності на частку в нерухомому майні,
що відбудеться 16 грудня 2015 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
повідомляє відповідача Проценко Олесю Василівну, останнє
відоме місце проживання: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Р. Люксембург, що 11.12.2015 року о 09 годині
00 хвилин у приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду, юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Шмідта, б. 11,
буде слухатися цивільна справа за позовом Бражко Люд-
мили Павлівни до Тимченко Лариси Григорівни, Проценко
Олесі Василівни про визнання недійсним договорів дару-
вання. Суддя Л. В. Колодіна.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач по
справі Проценко Олеся Василівна вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа
підлягає розгляду за її відсутністю.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній
справі №370/2334/15-ц за ТОВ «Факторингова компанія
«Вектор Плюс» до Журби І. М. про звернення стягнення на
предмет іпотеки викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 8 грудня 2015 року о 12 год. 40 хв. відповідачку
Журбу Інну Миколаївну, останнє відоме місце проживання:
місто Стаханов Луганської області, провулок Трестовський,
2А, кв. 4.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде
розглянута за його відсутності за наявними матеріалами
справи.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарів-
ського районного суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Суддя М. Ю. Устимчук

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Чумака Сергія Михайловича, 09.06.1990 р.н.,
як відповідача у цивільній справі за позовом Чумак
Людмили Валеріївни про стягнення аліментів та
коштів на утримання непрацездатної дружини. Су-
дове засідання відбудеться 11.12.2015р. о 09.30 год.
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 37.
Суддя Галянчук М. І. У разі неявки відповідача
справа розглядатиметься за наявними в ній матеріа-
лами з постановленням заочного рішення.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Манчєєву Тамару Андріївну в судове за-
сідання, для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» до
Манчєєвої Тамари Андріївни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 14.12.2015 р.
об 11.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Веретено Сергія Михайловича за позо-
вом Латової О. Ю. до Веретено С. М., третя особа:
Орган опіки та піклування Суворовської районної ад-
міністрації Одеської міської ради, про позбавлення
батьківських прав. Судове засідання відбудеться
11.12.2015 р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Веретено C. M. су-
дове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Ріпкинський районний суд Чернігівської області
викликає відповідача: Татаркіна Максима Михайло-
вича, останнє місце реєстрації якого: м. Луганськ,
вул. Жовтнева, буд. 33, кв. 4, у судове засідання, яке
відбудеться 14.12.2015 року oб 11 год. 00 хв. за ад-
ресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, смт
Ріпки, вул. Святомиколаївська, буд. 94, для участі в
судовому розгляді цивільної справи за позовом Та-
таркіної Валентини Віталіївни до Татаркіна Максима
Михайловича про розірвання шлюбу.

Суддя О. В. Павленко

Комсомольський районний суд м. Херсона повідомляє,
що 07.12.2015 р. о 14.45 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться
слухання цивільної справи за позовом Шарабідзе Світлани
Василівни до Данілевського Олександра Олександровича,
Сігаєвої Лариси Олександрівни, Шкір Олени Анатоліївни,
Ісаєвої Поліни Олексіївни, Дудніченко Олександри Степа-
нівни про реальний виділ частки із домоволодіння та вста-
новлення порядку користування земельною ділянкою.

Просимо відповідачів: Ісаєву Поліну Олексіївну, Дудні-
ченко Олександру Степанівну з’явитися до суду на вказані
дату і час. У випадку неявки відповідачів справа буде роз-
глянута у їхню відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Стратіус Роман Леонідович викликається в судове
засідання як відповідач для розгляду цивільної
справи за позовом Миргородської Маріанни Семе-
нівни до Стратіуса Романа Леонідовича про стяг-
нення боргу за договором позики на 10 год. 30 хв. 7
грудня 2015 року в Шевченківський районний суд м.
Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №401).

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Макаренко

Старобільський районний суд Луганської області
розглянув цивільну справу за позовом ПАТ Банк
«Траст» до Лемешка Володимира Івановича про стяг-
нення заборгованості, провадження № 2/431/1956/15,
справа № 431/3455/15-ц.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України: заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою від-
повідача. Заява про перегляд заочного рішення
може бути подана протягом десяти днів з дня отри-
мання копії.

Суддя В. Ю. Колядов

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Карпенко Ганну
Миколаївну в справі № 433/1359/15-ц за позовом
ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Карпенко
Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2015 року
о 10 годині 40 хвилин за адресою: смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5-а.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Шапошнікова Андрія Валеріановича
по цивільній справі № 425/2495/15ц; 2/425/1080/15 за
позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Шапошнікова Ан-
дрія Валеріановича про стягнення заборгованості, в су-
дове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2015 року о
08 год. 20 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача в судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК
України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Апеляційний суд Житомирської області викликає
в судове засідання Шитакова Юрія Івановича як від-
повідача у цивільній справі № 295/727/14-ц за позо-
вом Мельник Олександри Миколаївни до Шитакова
Юрія Івановича про визнання недійсним договору
дарування та визнання права власності, яка відкла-
дена на 8 грудня 2015 р. о 10 год. 30 хв. Розгляд
справи відбудеться за адресою: м. Житомир, 
вул. 1-го Tpaвня, 24, кaб. 406.

У разі неявки або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. Г. Кочетов

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-1430/15 за позовом Кочкіна
Леоніда Марковича до Кочкін Анни Володимирівни
про поділ майна, викликає до суду як відповідача
Кочкін Анну Володимирівну на 7 грудня 2015 року
об 11 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Кравченка M. B. у приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Бу-
тиліна Тимофія Вікторовича, 19.10.1972 року народ-
ження як відповідача в судове засідання, призначене
на 15.30 год 21 грудня 2015 року по цивільній справі
ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Квасняк (Заріцької) І. М.,
Бутиліна Т. В. про стягнення заборгованості. Адреса
суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Нигамедзянова Сергія Набіяровича,
06.11.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, вул. Квартал 103, буд. 14-А,
кв. 64, по справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Нигамедзянова Сергія Набіяровича
про дострокове стягнення суми заборгованості по кре-
дитному договору, в судове засідання, яке відбудеться
7 грудня 2015 р. о 16.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В
разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу
у відсутності відповідача за наявними у ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Старобільський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів: Пєтіна Ігоря Геннадійовича,
Пєтіну Юлію Геннадіївну на 14 год. 00 хв. 14.12.2015
року по цивільній справі № 431/4724/15-ц за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» до Пєтіна Ігоря Геннаді-
йовича, Пєтіної Юлії Геннадіївни про стягнення
заборгованості, слухання справи відбудеться в при-
міщенні Старобільського районного суду Луганської
області за адресою: м. Старобільськ, вул. Пролетар-
ська, 38, суддя Березка О. М. У разі неявки справа
буде розглядатися за вашої відсутності.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 25 грудня 2015 p. o 16 годині 30 хвилин у залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за по-
зовом Українець Галини Петрівни до Ященко Світлани
Григорівни, за участю третіх осіб: Одеської товарної
біржі, Українець Геннадія Олександровича про визнання
правочину дійсним.

У судове засідання на вищевказаний час виклика-
ється відповідач - Ященко Світлана Григорівна. В разі не-
явки в судове засідання позов може бути розглянутий
за її відсутністю та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ковтуна
Сергія Олеговича, 31.05.1988 р.н., місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: АР Крим, Первомайський р-
н, с. Гришино, вул. Гагаріна, 9, за позовом ПАТ «Всеук-
раїнський банк розвитку» до Ковтуна Сергія Олеговича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M.
об 11 год. 00 хв. 17.12.2015 року за адресою: м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, зал. 27.

З опублікуванням оголошення відповідач Ковтун Сер-
гій Олегович вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідача Рєдькіна Сергія Анатолійовича,
25.03.1966 р.н., третю особу: ТОВ «Млін-Сервіс», юр.ад-
реса: м. Луганськ, Об’їзна дорога 3 км, буд. 7, за позовом
AT «Укрексімбанк» про стягнення заборгованості, роз-
гляд справи №409/2342/15-ц відбудеться 09.12.2015 р.
на 13 год. 00 хв.

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

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

Суддя В. Г. Скворцова

Старобільський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів: Свєдущева Євгена Вален-
тиновича, Свєдущеву Віру Анатоліївну, Свєдущева
Валентина Миколайовича на 09 год. 00 хв.
10.12.2015 року по цивільній справі № 431/4732/15-
ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Свєдущева
Євгена Валентиновича, Свєдущевої Віри Анатоліївни,
Свєдущева Валентина Миколайовича про стягнення
заборгованості, слухання справи відбудеться в при-
міщенні Старобільського районного суду Луганської
області за адресою: м. Старобільськ, вул. Пролетар-
ська, 38, суддя Колядов В. Ю. У разі неявки справа
буде розглядатися за вашої відсутності.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Мелконьянц Сергія
Олександровича, зареєстрованого за адресою:
98309, АР Крим, м. Керч, провулок Юнатів, буд. 3,
кв. 12, по цивільній справі за позовом Закусило Во-
лодимира Олександровича до Мелконьянц Сергія
Олександровича про стягнення заборгованості за
договором позики, яке відбудеться 11 грудня 2015
року о 09.30 год. у приміщенні Дніпровського рай-
онного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5, каб. 108 (Суддя Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Мелконьянц С. О. справа
буде розглянута у його відсутність.

Броварський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Драпалюк Лілію Віталіївну, 1987 р.н. та Бабича Євгенія
Сергійовича, 19.04.1986 р.н., як відповідачів у цивільній
справі за позовом Бабич Нелі Миколаївни до Драпалюк Лілії
Віталіївни, Бабич Євгенія Сергійовича, третя особа: Орган
опіки та піклування Броварської районної державної адмі-
ністрації Київської області, про позбавлення батьківських
прав.

Розгляд справи призначено на 16 грудня 2015 року о 09
год. 30 хв. та 18 грудня 2015 року о 09 год. 30 хв., яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: 07400, Київська
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 208.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними
в ній матеріалами.

Суддя Пухна О. М.
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пОгОдА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6       -1    +4
Житомирська -1    -6       -1    +4
Чернігівська -1    -6       -2    +3
Сумська -1    -6       -2    +3
Закарпатська +2    -3      +3    +8
Рівненська +2    -3         0    +5
Львівська +2    -3      +3    +8
Івано-Франківська +2    -3      +2    +7
Волинська +2    -3      +2    +7
Хмельницька +1    -4         0    +5
Чернівецька +1    -4      +1    +6
Тернопільська +2    -3      +1    +6
Вінницька -1    -6       -1    +4

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      -1    +4
Кіровоградська -1      -6      -1    +4
Полтавська -1      -6      -2    +3
Дніпропетровська -1      -6      -2    +3
Одеська -1      -6        0    +5
Миколаївська -1      -6      -1    +4
Херсонська -1      -6      -1    +4
Запорізька -1      -6      -1    +4
Харківська -1      -6      -2    +3
Донецька -1      -6      -1    +4
Луганська -1      -6      -2    +3
Крим -1      -6      -1    +4
Київ -3      -5      -1    +1

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ФОТОФАКТ

Подружжя з Донбасу
зачарували подільські
сорочки

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Українські вишиті сорочки неперевершені за
красою. Це насамперед спадає на думку під час ознайомлен-
ня у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості
з експозицією виставки традиційної подільської вишивки, яку
організували Андрій та Інна Єрмакови. 

Вони уродженці Донецької області і багато років жили в Лу-
ганську, де працювали кожен у своєму жанрі. Але війна на
сході країни змусила їх переїхати до Вінниці. Андрій володіє
багатьма різновидами техніки вишивки і  свого часу став ак-
тивним учасником інтернет-ресурсу «Спілкування за виши-
ванням», де обмінювався інформацією та брав участь у всеук-
раїнських та регіональних заходах, організованих цією спіль-
нотою. Він  готував до друку видання з особливостей крою та
вишивки народного строю, але війна завадила виходу книж-
ки. Інна —  учасниця міжнародних фотовиставок, а також пер-
сональних — в Києві, Одесі, Ялті, Хмельницькому. Вона є фі-
налісткою кількох салонів під егідою FIAP. Працювала завіду-
вачем кафедри художньої фотографії Луганської державної
академії культури і мистецтв. У Вінниці працює старшим ви-
кладачем кафедри журналістики Донецького національного
університету та викладачем спецдисциплін в міжрегіонально-
му центрі реабілітації інвалідів «Поділля».

Восени минулого року подружжя Єрмакових організувало
«Подільську студію вишивки «СвоєРідне», де безкоштовно
навчають усіх бажаючих, а також проводять пошукову, до-
слідницьку і наукову роботу, вивчаючи основні осередки ви-
шивки Східного Поділля. Нинішня виставка «Код всесвіту —
в узорах загадкових» покликана привернути увагу широкого
загалу до вишивки Вінниччини як до унікального явища в ма-
теріальній культурі нашого народу. «Основу цієї колекції со-
рочок становлять приватні зібрання, дуже велику частину
нам люб’язно надав історико-культурний заповідник «Буша».
Не завжди люди розуміють цінність давніх сорочок, тому одна
з основних ідей  виставки саме просвітницька», — сказала
Інна Єрмакова.

В експозиції представлено світлини традиційних орнамен-
тів, 60 старовинних сорочок, найдавніша з яких кінця ХІХ сто-
ліття, і зразки орнаментів, виконані на полотні. Зібрання де-
монструє високу майстерність, красу і вишуканий смак укра-
їнських сорочок.

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ХОЛОДНИЙ НІС. Сьогод-
нішню роботу митників годі
уявити без службових собак.
Їхні лапи і нюх настільки про-
фесійні і не викликають сум-
нівів, що впору казати про
чотирилапих як про невід’єм-
ну складову у системі охоро-
ни державного кордону Ук-
раїни.

Що це саме так, стверджує
досвід роботи сумських пра-

воохоронців. Водночас із тех-
нічними та спеціальними за-
собами, вони використову-
ють Джульбарсів, Рексів та
їхніх родичів, які не тільки за-
ощаджують час на митних
перевірках, а й роблять їх
професійними і якісними.

Як повідомила прес-служ-
ба ГУ ДФС у Сумській облас-
ті, з початку року за допомо-
гою службових собак виявле-
но 11 спроб незаконного пе-
реміщення та зберігання нар -
котиків, психотропних речо-

вин і прекурсорів, 4 — боє -
припасів.

Загалом кінологічна ко-
манда Сумської митниці
ДФС, як мовиться, завжди в
повній готовності і на висоті.
Нещодавно головний дер-
жавний інспектор — кінолог
Наталія Баучієва разом з по-
мічником Річі брали участь у
Всеукраїнських змаганнях кі-
нологічних команд митниць
ДФС, де досягли кращого ре-
зультату в номінації «навики
слухняності», а в загальному

заліку зайняли бронзову схо-
динку.

Оцінку «відмінно» заслу-
жили старший державний ін-
спектор — кінолог Олександр
Миколаєнко та його Лорд, які
пройшли первинне навчання
в Департаменті спеціалізова-
ної підготовки та кінологічно-
го забезпечення ДФС. Нині
вони разом з іншими кіноло-
гічними нарядами успішно
несуть практичну службу на
довіреній ділянці українсько-
російського кордону.

ПРОЕКЦІЯ. Сучасність —
це проекція минулого в нашій
свідомості. Лише століття  то-
му ця таємниця відкрилася
фізикам, але протягом усієї
історії людства її зберігали
митці.  Першого  грудня в
мистецький галереї Second
Floor Art Center (другий по-
верх Адміністрації Президен-
та України) відкрилася вис-
тавка «Проекція». Над ство-
ренням експозиції працював
французький фотохудожник
українського походження
Юрій Білак.

«Ця експозиція змальовує
два роки життя України. Тут
поєднане сучасне і минуле.
Переглянувши роботи, ви
зможете відчути, що ми таки
європейці», — зазначив Гла-
ва Адміністрації Президента
України Борис Ложкін, відкри-
ваючи виставку. Роботи екс-
позиції складаються з двох
частин: фото бійців АТО, ме-
диків, волонтерів, а також
картини знаних класичних ху-
дожників, які проектуються
на сучасність. Світлини на-
ших захисників вдало поєд-
нані з творами Леонардо да
Вінчі, Рембрандта ван Рейна,
Вінсента ван Ґоґа.

Під час відкриття виставки
автор полотен Юрій Білак
розповів про те, що на Захо-
ді, зокрема й у Франції, люди
досі не достатньо знають про
війну в Україні. Саме це і спо-
нукало його створити такий
проект, аби розповісти світові
правду про події в нашій дер-
жаві за допомогою мистец-
тва. За словами митця, для
нього — сина українських міг-
рантів, які свого часу втекли
до Франції від більшовизму,
— велика честь представити
свої роботи в Україні.

Чотирилапі митники хабарів не беруть

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНОВУ РАЗОМ. Сакартвело
— саме так по-грузинському
звучить назва цієї гостинної й
дружньої до нас країни. І назва
громадської організації, яка
з’явилася в Рівному, теж така:
«Сакартвело». Тут об’єдналися
небайдужі до долі України гру-
зини, які живуть у нашому міс-
ті. І започаткували гарний соці-
альний проект «Україна — Гру-
зія. Два серця — одна душа».

— 26 травня ми вперше за-
просили рівнян відзначити
День Незалежності Грузії й
розповіли їм про нашу країну.
Я виїхав звідти до Рівного ди-
тиною, як тільки Росія окупу-
вала Грузію, — розповів голо-
ва громадської організації
«Сакартвело» Руслан Толор-
дава. — Зреалізував себе тут,
у Рівному, яке стало для мене
другою батьківщиною. Праг-
немо створити сприятливі
умови для зближення народів,
у яких спільна доля та, на

жаль, спільна біда. Втім, пере-
конаний: перемога над єди-
ним ворогом у нас теж буде
спільна. 

Днями у Рівному пройшов
фестиваль українсько-грузин-
ської дружби.  Cтрави націо-
нальної кухні, фотовиставка,
запальний грузинський та-
нець,  виступи художніх колек-
тивів і, звісно, спільне бажан-
ня миру та змін на краще не
лише в Грузії, а й в Україні —
усе це об’єднало дві громади
— українську та грузинську. 

— Останнім часом вдвічі
зросла кількість туристів з Ук-
раїни до Грузії. Тому маємо
зробити все для розширення
такої пізнавальної співпраці, —
зазначив старший радник По-
сольства Грузії в Україні Олек-
сандр Капіані. — Бо хоч у нас і
два серця, але душа справді
одна. А поки що до грузинсько-
го музею Лесі Українки, що в
місті Сурамі, поїдуть книжки
про Україну — дарунок рівнен-
ських письменників.

До зустрічі, Сакартвело!  

«Сакартвело» підкорює рівнян
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