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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 грудня 2015 року
USD 2364.7700   EUR 2509.4939      RUB 3.5432     /    AU 249577.83      AG 3343.78      PT 199350.11     PD 129352.92

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА П’ЯТНИЦЯ, 4 ГРУДНЯ 2015 РОКУ №227 (5601)
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СПОЖИВАЧ

На українському ринку
багато продукції, яка
лише називається
екологічною й
органічною

ЦИФРА ДНЯ

Тепло в оселях 
є і буде

КОНТРОЛЬ. Опалювальний сезон в Україні проходить у нор-
мальному технологічному режимі, й нарікань щодо якості на-
даних послуг немає. Таке переконання висловив на брифінгу
заступник міністра регіонального розвитку будівництва та жит-
лово-комунального господарства Едуард Кругляк.

На сьогодні не працюють лише дві котельні. «Одна котельня
на лінії зіткнення в Мар’їнці на Донеччині. Ті об’єкти й будинки,
які мають одержувати тепло від цієї котельні, обігрівають нині
електричними обігрівачами, — цитує УНІАН слова фахівця. —
Є ще одна котельня в Луганській області, що не працює через
роботи, які тривають у внутрішньобудинкових мережах, але їх
завершать уже 4 грудня». Тобто, за інформацією заступника
міністра, зараз із 21 169 котелень працює 21 167.

У зв’язку з цим він зазначив, що весь житловий фонд і соці-
альну сферу країни опалюють, а локальні аварії, пов’язані з
опаленням, усувають того самого дня.

ЦИТАТА ДНЯ

Джанні Букіккіо:
«Зміни повинні

здійснюватися на
практиці. Ще дуже

багато роботи
треба виконати.
Але саме тому ми

повинні діяти
рішуче і швидко».

Президент Венеціанської комісії 
про децентралізацію в Україні як важливу 
складову конституційної реформи 

100 млн євро 
на підтримку реформи з децентралізації

влади вирішила надати Україні
Європейська комісія 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

До державних програм
підтримки населення в питаннях
заміщення газу та
термомодернізації житла
долучилися 69 регіональних

Суддів навчать
рахувати гроші

ТЕРИТОРІЯ ЗАКОНУ. Якщо служитель Феміди не зможе
пояснити, звідки у дружини дороге авто, його звільнять
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Чи вдасться нормалізувати іпотечний тиск
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Мінфін презентує  законопроект про реструктуризацію валютної
іпотеки, який, вважають правники, лише частково захищає чесних клієнтів

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Наш часопис повертається до
теми розв’язання проблеми

валютних позичальників, які сво-
го часу брали гроші у доларах чи

євро на купівлю житла. Закон
№1558-1 «Про реструктуризацію
валютних кредитів», після ухва-
лення якого у третьому читанні
аплодували активісти «Кредит-
ного майдану» та були шоковані
керівники фінустанов, збирає пил

під сукном. Що ж відбувається?
Для позичальників цей документ
робив багато благ. Так, перераху-
вання позик у гривні за курсом на
день підписання договору, час-
ткове вигідне списання боргів то-
що. Для банкірів це означало

початок великих проблем, якщо
не сказати більше — колапс фі-
нансової системи. В Україні чин-
ний так званий мораторій на
вилучення іпотечного житла для
боржників, для яких воно є єди-
ним або (та) соціальним. Проте, як

зазначають правозахисники, час-
то він не діє. Так, деякі банки про-
дають іпотечні валютні борги
своїх  не дуже багатих клі-
єнтів колекторським компа-
ніям, які вибивають кошти
або забирають житло. 5
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ДОКУМЕНТИ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2015 р. № 990
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 1997 р. № 995 і від 27 грудня 2001 р. № 1764

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 «Про Порядок затвердження титулів будов

(об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності»
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2006 р., № 20, ст. 1466; 2008 р., № 34, ст. 1147; 2011 р., № 17, ст. 710,
№ 24, ст. 1001, № 41, ст. 1676, № 79, ст. 2909; 2012 р., № 12, ст. 454,№ 39, ст. 1463, № 59, ст. 2373) і від 27 грудня 2001
р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (Офіційний вісник України,
2001 р., № 52, ст. 2374; 2007 р., № 41,ст. 1624; 2010 р., № 39, ст. 1307, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 42, ст.
1723, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 89, ст. 3601, № 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., №
11, ст. 417,№ 64, ст. 2324, № 66, ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 86, ст. 3186, № 92,ст. 3388, № 99, ст. 3630; 2014 р., № 2, ст.
36) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 листопада 2015 р. № 990
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 1997 р. № 995 і від 27 грудня 2001 р. № 1764

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995:
1) назву постанови викласти у такій редакції:

«Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, 
коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;

2) пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
«1. Затвердити Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних кош-

тів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (додається).
2. Установити, що фінансування капітальних вкладень із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств,

установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, здійснюється лише за наявності погоджених та
затверджених в установленому порядку титулів об’єктів.»;

3) Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів
або коштів підприємств державної власності, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 вересня 1997 р. № 995 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 листопада 2015 р. № 990)
ПОРЯДОК

затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів дер-
жавних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії

1. Титул об’єкта визначає основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва і містить такі відомості: наймену-
вання об’єкта та його місцезнаходження, найменування замовника, сфера управління, до якої він належить, галузь, ха-
рактер будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення підприємства, об’єкта, споруди), обсяг ка-
піталовкладень, вартість основних фондів та завдання щодо введення в дію потужностей на весь період будівництва з
розподілом капітальних вкладень за роками з урахуванням тривалості будівництва.

2. Титул об’єкта, будівництво якого розпочинається в поточному році, та титул об’єкта, будівництво якого було розпо-
чато у попередні роки, складаються за формою згідно з додатком 1 і затверджуються на весь період будівництва з ви-
значенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів капітальних вкладень та завдань щодо введення в дію
потужностей з урахуванням нормативної тривалості будівництва.

3. Показники титулів об’єктів є плановими як для замовника, так і для підрядника, зокрема щодо фінансування об’єктів
будівництва, та засобом забезпечення ефективного використання державних капітальних вкладень.

Зміни до показників титулів об’єктів вносяться згідно з цим Порядком для їх затвердження.
4. Титули складаються тільки для тих об’єктів, які забезпечені затвердженою в установленому порядку проектною до-

кументацією, розробленою на обсяг робіт, який необхідно виконати у плановому році, робочою документацією.
5. Титули об’єктів, будівництво яких розпочинається, складаються тільки за умови забезпечення об’єктів, будівництво

яких розпочато у попередні роки капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних для завершення їх будівництва у ви-
значені строки.

6. Титули об’єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю
120 млн. гривень і більше затверджуються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими органами дер-
жавної влади та державними установами, державними науковими організаціями за погодженням з головним розпоряд-
ником бюджетних коштів.

7. Титули об’єктів, фінансування будівництва яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю
до 120 млн. гривень затверджуються керівниками державних підприємств, установ, організацій та погоджуються орга-
нами, до сфери управління яких вони належать, та з головним розпорядником бюджетних коштів.

8. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва складаються до початку будівельних робіт за
формою згідно з додатком 2 для фінансування проектно-вишукувальних робіт на всіх стадіях розроблення проектної до-
кументації.

Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва затверджуються та погоджуються в тому ж по-
рядку, що і титули відповідних об’єктів, будівництво яких розпочинається, з урахуванням прогнозної вартості будівництва
цих об’єктів.

Додаток 1
до Порядку 

ТИТУЛ 
об’єкта будівництва у 20___ році

Примітки. 1. У рядку «Найменування замовника» зазначається найменування замовника — власника (користувача) земельної
ділянки, на якій здійснюється будівництво, та у разі коли функції замовника передано іншій особі, найменування
такої особи.
2. У рядку «Сфера управління» зазначається найменування органу вищого рівня, до сфери управління якого нале-
жить власник (користувач) земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво (замовник).
3. У рядку «Галузь» наводиться інформація про призначення об’єкта будівництва відповідно до Національного кла-
сифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Держспо-
живстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457.
4. У рядку «Наявність робочої документації» наводиться інформація про кошторисну вартість об’єкта будівництва
(у тому числі вартість будівельних робіт) за розробленою робочою документацією.
5. Рядок «Генеральна підрядна організація» заповнюється після затвердження проектної документації в установле-
ному порядку у разі визначення підрядної організації за результатами торгів (тендерів) з відповідним підтверджен-
ням.
У разі відсутності генеральної підрядної організації в рядку наводиться інформація про всі підрядні організації, з
якими замовником укладено відповідні договори (копії звітів за результатами проведення тендерів та договорів ге-
нерального підряду додаються).
6. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану вартість та зворотних сум (вартості
матеріалів і виробів, одержаних у результаті розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у
тому числі тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного видобування, тощо).
7. У рядку «будівельних робіт» зазначається вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставра-
ційно-відновлювальних, гірничих та пусконалагоджувальних робіт.
8. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена на під-
ставі кошторисних норм трудових і матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника. Довідка про фактичну вар-
тість виконаних робіт та про фактичні витрати, затверджена замовником, додається до титулу. Для титулів об’єктів,
будівництво яких розпочинається, у  графах 2 та 3  зазначаються вартість виконаних та профінансованих проек-
тно-вишукувальних робіт відповідно.
9. Показники графи 4 обчислюються як різниця показників, наведених у графах 1 та 3.
10. Всі джерела фінансування зазначаються під час складання титулу об’єкта  з відповідним підтвердженням для
поточного року, у тому числі інші джерела (власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики,
кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, донорів тощо).
11. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових комплексів, здійснення приро-
доохоронних заходів тощо.

Додаток 2
до Порядку  

ТИТУЛ
на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

2. У Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 27 грудня 2001 р. № 1764:

1) пункт 4 виключити;
2) у пункті 8:
абзац другий викласти у такій редакції:
«титул об’єкта;»;
абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише про-

ектно-вишукувальних робіт);»;
3) пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Титули об’єктів складаються згідно з Порядком затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із

залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під дер-
жавні гарантії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник Ук-
раїни, 1997 р., число 37, с. 17).

Титули об’єктів не надаються органам Казначейства, якщо будівництво об’єктів розпочинається та закінчується про-
тягом одного року.».
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ПОГОДЖЕНО 

____________ ____________ ____________________ 
(посада)             (підпис)          (ініціали та прізвище) 

“___” ____________ 20__ р.  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
____________ ____________ ______________________ 

(посада)               (підпис)          (ініціали та прізвище) 
“___” ____________ 20__ р.  

 

Найменування об’єкта та його місцезнаходження  Частка державної власності у майні замовника на 20__ р., 
відсотків  

Найменування замовника Наявність робочої документації  

Галузь  Ким, коли затверджено проектну документацію  

Сфера управління  
Генеральна проектна організація  

Характер будівництва  

Строки будівництва  
Генеральна підрядна організація  

Джерела фінансування  

 

Показники  
об’єкта 

Згідно  
з проектною 
документацією 

Виконано  
на 1 січня 

20__ р. 

Профінансовано 
на 1 січня  

20__ р. 

Підлягає 
фінансуванню 

до кінця 
будівництва 

Завдання за роками 
Введення  
в дію 

(квартал) 

20__ 20__ 20__ 20__ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потужність (у відповідних одиницях 
виміру)  

                 

Вартість основних фондів,  
тис. гривень  

                 

Капітальні вкладення, тис. гривень                   

Загальна кошторисна вартість, тис. 
гривень,  

                 

у тому числі:                   

будівельних робіт                   

устатковання, меблів та інвентарю                   

інші витрати                   

Із загального обсягу капітальних  
вкладень за рахунок, тис. гривень:  

 
 

                

державного бюджету               х                   

місцевого бюджету                  х                   

інших джерел                         х                   
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“___” ____________ 20__ р.  ____________ 
(посада)  

____________ 
(підпис)  

____________________ 
(ініціали та прізвище)  

Примітки.  1. Графи 2, 4 і 8 заповнюються під час складання титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для 
реконструкції або технічного переоснащення діючих підприємств (об’єктів). 
2. У графі 7 зазначається прогнозна вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-
відновлювальних, гірничих та пусконалагоджувальних робіт. 
3. Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування (графа 11) визначається на підставі 
обґрунтування виконавця робіт — переможця тендера. При цьому до титулу додаються копії звіту за результатами 
проведення тендера та договору з виконавцем робіт”. 

Наймену-
вання та 
місцезна-
ходження 
об’єкта,  
характер  
та черга 

будівництва, 
назва 

продукції  
та одиниці  
її виміру 

Рік 
початку 

та 
закін-
чення 
будів-
ництва 

Потужність будови 
об’єкта, що 
проектується 

Прогнозна 
кошторисна 
вартість 

будівництва, 
тис. гривень 

Кількість 
працівників 

Ста-
дії 
про-
екту-
ван-
ня 

Вартість 
проектно- 
вишуку-
вальних 
робіт за 
стадіями 
проек-
тування, 
тис. 

гривень 

Вартість 
робіт з 
прове-
дення 
держав-

ної 
експер-
тизи, 
тис. 

гривень 

Дата 
прий-
няття 
проект-
ної 

докумен-
тації 

замов-
ником 

Назва 
гене-
ральної 
проект-
ної 
орга-
нізації 

загальні 
вартісні 
показ-
ники, 
тис. 

гривень 

у 
натуральних 
показниках 
основного 
вироб-
ництва усього 

у тому 
числі 
буді-

вельних 
робіт 

до-
сяг- 
нута 

роз-
ра- 
хун-
кова 

до-
сяг- 
нута 

роз-
ра-
хун-
кова 

до-
сяг- 
нута 

роз-
ра- 
хун-
кова 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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“___” ____________ 20__ р.  ____________ 
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____________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 
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____________ ____________ ____________________ 
(посада)             (підпис)          (ініціали та прізвище) 

“___” ____________ 20__ р.  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
____________ ____________ ______________________ 

(посада)               (підпис)          (ініціали та прізвище) 
“___” ____________ 20__ р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реклама   оголошення   виклики до суду
Підозрюваному Бородіну Сергію Олексійовичу,

15.01.1968 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: м. Луганськ, кв. Степний, буд. 1, кв. 149, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.12.15 о 09 год. 30 хв. до слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонав-
тів, 18, до старшого слідчого слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області Ткаченка Т.С., для
відкриття та надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні
№22015130000000522.

Підозрюваному Пілавову Манолісу Васильовичу,
24.03.1964 р.н., проживаючому та зареєстрованому за
адресою: м. Луганськ, вул. Ліньова, буд. 67 а, кв.24, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 10.12.15 о 10 год. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого СВ Управління СБ України в
Луганській області Зінченка В.В., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22015130000000526.

Підозрюваному Корнету Ігорю
Олександровичу, 29.04.1973 р.н.,
проживаючому та зареєстрова-
ному за адресою: м. Луганськ, вул.
П. Ткаченка, буд. 31, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України
необхідно з’явитися 10.12.15 о 10
год. до слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області за
адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до старшого слідчого в ОВС
слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Луганській області Бара-
нова О.С., для відкриття та надання
доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні
№22015130000000523.

Підозрюваному Шубіну Олек-
сандру Васильовичу, 20.05.1972
р.н., проживаючому та зареєстро-
ваному за адресою: м. Луганськ,
кв. Комарова, буд. 28, кв. 34, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися
10.12.15 о 10 год. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
слідчого СВ Управління СБ України
в Луганській області Кременчуць-
кого Д.І., для відкриття та надання
доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні
№22015130000000525.

Підозрюваному Катасанову Ан-
дрію Васильовичу, 03.03.1970
р.н., проживаючому та зареєстро-
ваному за адресою: м. Луганськ,
вул. Алчевська, буд. 32, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися
10.12.15 о 12 год. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого СВ Управління
СБ України в Луганській області
Зінченка В.В., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також
проведення інших процесуальних
дій у кримінальному провадженні
№22015130000000544. 
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Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України
викликає Сербін Яну Юхимівну, 28.12.1978 року народження, уродженку м. Київ, за-
реєстровану в м. Кролевець Сумської області, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4, як від-
повідача по справі №579/1722/15-ц, пр.№2/579/448/15 за позовом Сербіної Любові
Петрівни до Сербін Яни Юхимівни, Сербін Костянтина Володимировича, Заікіної Дар’ї
Володимирівни про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим
приміщенням.

Справа призначена до попереднього судового засідання на 10 годину 00 хвилин 10
грудня 2015 року та до розгляду на 10 годину 00 хвилин 27 грудня 2015 року в примі-
щенні Кролевецького районного суду (м. Кролевець Сумської області, вул. Франка,
13).

Суд пропонує Сербін Я.Ю. подати письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважаться належним
повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Сербін Я.Ю.

Суддя Г. І. Сіра

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська викликає у відкрите судове
засідання в якості відповідача по справі на 10.00 годину 22 грудня 2015 року

Краузе Геннадія Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, б-р Героїв, 16-89, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Краузе Геннадія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Замкової Я. В. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Пет-
ровського, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9, ст. 74 ЦПК України, після опублікування оголошення в пресі
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі його
неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання у якості відповідачів Козаченко Юлію Євгенівну (Луганська область,
місто Луганськ, кв. Южний, буд. 2 А, кв. 40) та Козаченка Олександра Сте-
пановича (Луганська область, місто Луганськ, кв. Степовий, буд. 13, кв. 72)
по цивільній справі № 409/3029/15-ц за позовом ТОВ «Порше Лізинг Ук-
раїна» до Козаченко Юлії Євгенівни та Козаченка Олександра Степановича
про стягнення заборгованості за договором про фінансовий лізинг 
№ 00009268 від 13.12.2013 року. Судове засідання відбудеться 07.12.2015
року (резервна дата 11.12.2015 року) об 11 годині 00 хвилин у залі Білоку-
ракинського районного суду Луганської області, що знаходиться за адре-
сою: 92200, Лyганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі
ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно В. С.
Роздільнянський районний суд Одеської області викли-

кає на судове засідання Панфілова В’ячеслава Анатолійо-
вича, не зареєстрованого в Роздільнянському районі
Одеської області, по цивільній справі №511/2882/15ц, номер
провадження 2/511/1067/15 за позовом ПАТ «Акціонерний
банк «Експрес-Банк» до Панфілова В’ячеслава Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 09 грудня 2015 року о 09
год. 30 хв. в приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: м. Роздільна, вул. Леніна, 37 а
Одеської області.

У випадку Вашої неявки в судове засідання, цивільна
справа буде розглянута без Вашої участі.

Суддя Ж. В. Теренчук

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області викли-
кає в судове засідання як відповідачів: Місюрака Володимира
Володимировича, 26.12.1986 р. н., жителя вул. Монастирська,
40, м. Тисмениця Івано-Франківської області та Місюрак Мар’яну
Станіславівну, 12.07.1989 р. н., жительку вул. І. Франка, 57, 
с. Остриня Тлумацького району Івано-Франківської області, по
справі №353/1116/15-ц за позовом Черепинської І. В. до Місю-
рака В. В., Місюрак М. С. про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького ра -
йонного суду Івано-Франківської області за адресою: Івано-
Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка, 14 а 09 грудня
2015 року о 09 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки не є перешкодою для розгляду
справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна 

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Ярмощук
Ларису Михайлівну по справі № 433/2422/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Ярмощук Лариси Михайлівни про стяг-
нення заборгованості.

Засідання відбудеться 9 грудня 2015 року о 14
год. 10 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.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Романенка Олександра Анатолійовича
на судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БМ БАНК» до Романенка Олександра Анатолійовича
про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського райо нного суду Луганської області 08.12.2015р.
о 08 год. 00 хв. 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

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
Тутова Володимира Ігоровича, 20.10.1978 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Херсонська область, м. Скадовськ,
вул. Комсомольська, 130/2, як відповідача у цивільній справі
№ 663/2500/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Тутова Володимира Ігоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що від-
будеться 17 грудня 2015 року об 11.30 год. у приміщенні Ска-
довського районного суду Херсонської області за адресою:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 39.

У випадку неявки відповідача Тутова В. І. суд, відповідно
до вимог ст. 169 ЦПК України, розглядатиме справу за його
відсутністю.

Cуддя Шульга К. М.

Харченко Наталії Юріївні, 11.05.1969 p.н. (зареєстро-
вана: м. Севастополь, вул. П. Корчагіна, 16, кв. 128) не-
обхідно з’явитись 16.12.2015 року о 09 год. 30 хв. до
Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. О.
Кошиця, 5-А, зал 103) як відповідачу у цивільній справі
№ 753/16639/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Xарченко Наталії Юріївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Харченко Наталія Юріївна у випадку своєї неявки зо-
бов’язана повідомити суд про причини неявки. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде розглянуто по суті
за наявними в ній матеріалами в її відсутність в порядку
ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. В. Домарєв

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької
області (адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9) ви-
кликає в судове засідання Городілова Костянтина Олек-
сандровича, 13.10.1981 р.н., Іщишину Наталію
Володимирівну, 06.03.1977 р.н., об 11.00 год. 23 грудня
2015 року як відповідачів у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Городілова
Костянтина Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. У разі неявки до суду та
неповідомлення причин неявки, або якщо такі причини
суд визнає неповажними, справа буде вирішена на під-
ставі наявних у ній даних та доказів і буде постановлено
заочне рішення. 

Суддя Є. М. Андрощук

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 7 грудня
2015 року об 11.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28,
Гарматюк Олену Володимирівну, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, Старобешів-
ський район, смт Старобешеве, вул. Юр’єва, б. 59,
як відповідача в цивільній справі № 328/4325/15-ц
за позовом Гарматюка Миколи Івановича до Гарма-
тюк Олени Володимирівни про розірвання шлюбу.

Суддя Погрібна О. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/5684/2015
за позовом Стахової Руслани Володимирівни до Гер-
мана Олександра Леонідовича про витребування ру-
хомого майна з чужого незаконного володіння.
Відповідач у справі: Герман Олександр Леонідович,
останнє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка,
вул. Соколовського, буд. 26, кв. 38, викликається до
суду на 6 січня 2016 року о 9 годині 00 хвилинґ для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутністю. 

Суддя М. О. Гусинський

Дарницький районний суд м. Києва викликає
як відповідача Корнієнка Олександра Сергійо-
вича, місце проживання за адресою: м. Київ,
вул. Здолбунівська, 9, кв. 166, у судове засі-
дання, яке відбудеться 18 грудня 2015 року о
15.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-А, каб. 124, для участі в судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом Брюханової А. Г. до
Корнієнка О. С. про надання дозволу на тимча-
совий виїзд за кордон.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик

відповідач вважається повідомленим про день,
час та місце розгляду справи і в разі неявки до
суду справа може бути розглянута за його від-
сутністю.

Відповідач у випадку неявки в судове засі-
дання зобов’язаний повідомити суд про поваж-
ність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

У провадженні Бердянського міськрайонного
суду Запорізької області знаходиться цивільна
справа за позовом Мирошниченко Ольги Воло-
димирівни до Гакова Дмитра Миколайовича,
треті особи: Кащєєв Олексій Миколайович,
Юрчук Галина Миколаївна, про витребування з
володіння нерухомого майна.

Суд викликає третіх осіб: Кащєєва Олексія
Миколайовича, Юрчук Галину Миколаївну в су-
дове засідання, яке відбудеться 25.12.2015 року
о 10.00 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 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 за-
очному порядку.

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає в судове засідання Топчій Ніну Во-
лодимирівну як відповідача по цивільній
справі №2/756/5634/15р (756/11555/15-ц)
за позовом Садівничого товариства «Чор-
нобилець-2001» до Топчій Ніни Володими-
рівни про стягнення заборгованості по
оплаті членських внесків.

Судове засідання відбудеться 17 грудня
2015 р. о 09.30 годині в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Садгірський районний суд м. Чернівці
викликає Гуцуляка Володимира Ілліча,
01.02.1984 року народження, що прожи-
ває за адресою:вул. М. Тореза, 51 в 
м. Чернівці, як відповідача по справі за
позовом ПАТ Банк «Фінанси та Кредит»
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на
11.12.2015 року о 09.30 год. у приміщенні
Садгірського районного суду м. Чернівці,
вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі
Вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у Вашу відсутність за на-
явними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає
в судове засідання в якості обвинуваченого Івка
Максима Олександровича, 06.07.1985 року народ-
ження, уродженця м. Черкаси, українця, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: м.
Черкаси, вул. Г.Дніпра, буд. 45, кв. 14, фактично
проживаючого за адресою: м. Черкаси, вул. Лі-
сова, буд. 27.

Судове засідання відбудеться 09 грудня 2015
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.230.

Суддя С. М. Бащенко

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Каткову Вікторію Олександрівну в зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Охонька
Павла Сергійовича до Каткової Вікторії Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості за договором
позики, на 08.12.2015 року о 16-00 год.

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В,
каб. 20.

У разі неявки відповідача або представника від-
повідача в судове засідання без поважних на те
причин справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. В. Бабко

Підозрюваному Дроботу Олек-
сандру Миколайовичу, 21.04.1960
р.н., проживаючому та зареєстро-
ваному за адресою: м. Луганськ,
вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50,
відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’яви-
тися 10.12.15 о 10 год. до слідчого
відділу Управління СБ України в
Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого в ОВС слідчого
відділу Управління СБ України в
Луганській області Комарниць-
кого В.В., для відкриття та надання
доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні
№22015130000000521.

Підозрюваному Ципкалову Ген-
надію Миколайовичу, 21.06.1973
р.н., проживаючому та зареєстро-
ваному за адресою: Луганська об-
ласть,  Краснодонський район, с.
Хрящувате, вул. Південна, буд. 11,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися
10.12.15 о 10 год. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській
області Шепіла О. С., для відкриття
та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а
також проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному про-
вадженні №22015130000000520.

Підозрюваному Ісмаілову
Зауру Рауфовичу, 25.07.1978 р.н.,
проживаючому та зареєстрова-
ному за адресою: м. Луганськ,
вул. Лазо, буд. 46-в, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України
необхідно з’явитися 10.12.15 о 10
год. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр-т
Космонавтів, 18, до слідчого в
ОВС слідчого відділу Управління
СБ України в Луганській області
Дівітаєва О.І., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також
проведення інших процесуальних
дій у кримінальному провадженні
№ 22015130000000524.

Країна: Україна
Проект: Розвиток міської інфраструктури-2 (ПРМІ- 2)
Номер позики: 8391-UA та TF017112
Назва контракту: Передконтрактні послуги і технагляд

для DS&I та S&I
Номер контракту: (відповідно до Плану закупівель): TER-

QCBS-10
Даний  запит на надання висловлення зацікавленості ви-

пущено на підставі загального оголошення про проведення
закупівель в рамках цього проекту, яке було опубліковане
в електронному бюлетені “UN Development Business ”,  від
05 серпня 2014 року.

Україна отримала позику від Міжнародного Банку Ре-
конструкції та Розвитку в рахунок вартості Проекту “Роз-
виток міської інфраструктури – 2”( ПРМІ-2) і має намір
використати частину коштів на консультаційні послуги, для
яких цей запит на надання висловлення зацікавленості ви-
пущено.

Консультаційні послуги («Послуги») включають в себе:
Передконтрактні послуги і технагляд для водопостачання
та водовідведення в м. Тернополі, що включає: (a) Рекон-
струкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом
цеху обробки мулу (буде реконструйовано до 60.000
м3/добу); (b) Будівництво станції знезалізнення води на
майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернополі з
проектованою потужністю 50.000 м3/добу; (c) Модернізація
каналізаційних насосних станцій №2, 7, 9; (d) Модернізація
водозаборів Тернопільський, В.Івачівський та ВНС-4 ІІІ пі-
дйому та реконструкція станції знезалізнення води Терно-
пільського водозабору.

Послуги будуть надаватися протягом тридцяти шести
(36) місяців і очікувана дата початку - квітень 2016.

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запро-
шує правомочних консультантів (Консультантів) висловити
свою зацікавленість щодо надання вищезазначених По-
слуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію,
яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та
відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Короткий список критеріїв: 
● Щонайменше 15 років досвіду в проектуванні у секторі

водопостачання та водовідведення;
● Загальний досвід та кваліфікація персоналу компанії;
● Принаймні два завдання аналогічного характеру про-

тягом останніх 5 років.
Увагу зацікавлених Консультантів описано в пункті 1.9

Керівництва Світового банку: Відбір та найм консультантів
за позиками МБРР і кредитів IDA & субсидій позичальни-
ками Світового банку від січня 2011 року і переглянутого у
липні 2014 р. («Керівництва з відбору консультантів»), з ви-
кладом політики Світового банку щодо конфлікту інтересів  

Консультанти можуть об’єднуватися з іншими фірмами
у формі спільного підприємства або суб-консультантів для
підвищення своєї кваліфікації.

Консультант буде відібраний у відповідності з відбором
консультантів на основі якісного та економічно обґрунто-
ваного вибраного методу (QCBS), як описано в посібнику
з відбору консультантів.

Додаткова інформація може бути отримана за вказаною
нижче адресою в робочі години з 08:00 до 17:00 за місце-
вим часом.

Листи з виразом зацікавленості мають бути надіслані в
письмовій формі за адресою, вказаною нижче (особисто,
поштою, факсом, або електронною поштою) до 21 грудня
2015 на адресу нижче:

Комунальне підприємство “Tернопільводоканал”
До уваги: Ірина Головач, Спеціаліст з закупівель
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кімнати: 2-й поверх, приймальня
Місто: Tернопіль
Індекс: 47008
Країна: Україна
Телефон: + 38 (050) 437 18 44: +38 0352 43 08 24
Факс: +38 (0352) 52 52 20
E-mail: tender@vodokanal.te.ua

Рубіжанський міський суд викликає
Армяновську Софію Григорівну в судове
засідання як відповідача у цивільній
справі № 425/1589/15-ц за позовною за-
явою Армяновського Євгена Сергійовича
до Армяновської Софії Григорівни про
розірвання шлюбу, яке відбудеться
17.12.2015 року о 09.00 годині в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за ад-
ресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал
судових засідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 22.12.2015 року о 10
годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

В провадженні Коростишівського районного
суду Житомирської області перебуває цивільна
справа № 280/1210/15-ц за позовом Карбієв-
ського Р. В. до Карбієвської Я. В. про встанов-
лення факту неприйняття спадщини.

Судовий розгляд справи відкладено на 21
грудня 2015 року о 13 год. 30 хв. у Коростишів-
ському районному суді за адресою: м. Корости-
шів, вул. К. Маркса, 52, суддя Пасічний Т. З.,
тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається відповідач
Карбієвська Яна Володимирівна, останнє відоме
місце проживання: м. Коростишів, вул. Більшо-
вицька, 135, кв. 5.

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі
неявки справа буде розглянута у його відсут-
ність за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє Сергієнко Юлію Валеріївну, що
13.11.2015 року винесено заочне рішення по ци-
вільній справі № 409/2074/15-ц за позовом Сергі-
єнка Олександра Юрійовича до Сергієнко Юлії
Валеріївни про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом,
що його ухвалив, за письмовою заявою відпові-
дача, поданою протягом десяти днів з дня виходу
оголошення. Рішення може бути оскаржено пози-
вачем в апеляційному порядку до апеляційного
суду Луганської області через Білокуракинський
районний суд Луганської області шляхом подання
апеляційної скарги в десятиденний строк з дня от-
римання копії рішення. У разі залишення заяви про
перегляд заочного рішення без задоволення за-
очне рішення може бути оскаржене відповідачем в
апеляційному порядку. 

Суддя Полєно B. C.

У провадженні Малиновського районного
суду м. Одеси у судді Тополевої Ю. В. пере-
буває цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Сікіраш Ольги Сергі-
ївни про стягнення заборгованості. Повідом-
ляємо Сікіраш Ольгу Сергіївну про час і місце
судового засідання у зазначеній справі, яке
відбудеться о 09 год. 00 хв. 23.12.2015 року
у залі судових засідань №206 Малинов-
ського районного суду м. Одеси, який розта-
шований за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса,
1 А. В разі неявки у судове засідання, має по-
відомити суд про причини такої неявки. В
разі неявки відповідача у судове засідання
суд вправі розглянути справу за його відсут-
ністю.

Шевченківський районний суд міста

Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-

ська, 31-А, викликає на 15.01.2016 року о

14 год. 20 хв. відповідача Лашук Сергія

Петровича по справі за позовом Публіч-

ного акціонерного товариства Комерцій-

ний банк «Приватбанк» до Лашук Сергія

Петровича про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається у судове засі-

дання, у разі його неявки справа розгля-

датиметься у його відсутність. 

Суддя Рибак М. А.

Запит на надання висловлення зацікавленості 
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВИБІР ФІРМ)
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реклама. оголошення
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 

(адреса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», буд.
№ 84, каб. № 210, суддя Волошин Є. В.) викликає у судове
засідання, яке відбудеться 25 грудня 2015 року о 10 годині
00 хвилин, громадянина Батейчука Степана Дмитровича в
якості відповідача по цивільній справі №202/7447/15-ц; про-
вадження № 2/202/4642/2015 за позовною заявою Рачков-
ського Олександра Сергійовича до Батейчука Степана
Дмитровича, треті особи: Рачковська Олена Сергіївна, при-
ватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального
округу Чижик Ірина Олександрівна, приватний нотаріус
Дніпропетровського міського нотаріального округу Бонда-
ренко Ростислав Олександрович про визнання договору ку-
півлі-продажу квартири недійсним, скасування рішення про
державну реєстрацію.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини неявки, справу буде вирішено на підставі на-
явних даних і постановлено заочне рішення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) проводить розгляд
цивільної справи за позовом Перегудова Ігоря Вячеславо-
вича до Перегудової Тетяни Олександрівни в інтересах не-
повнолітньої Перегудової Галини В’ячеславівни про
визнання права власності в порядку спадкування.

Відповідач у справі — Перегудова Тетяна Олександрівна,
яка діє в інтересах неповнолітньої Перегудової Галини
В’ячеславівни, проживає за адресою: 86400, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Маріупольська, 111, викликається в
судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 11 грудня
2015 року до суду, каб. №213, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, за інших обставин розгляд справи відбудеться за його
відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Носівський районний суд Чернігівської області викли-
кає в судове засідання Волощука Олександра Васильо-
вича в якості відповідача по цивільній справі 
№ 741/1241/15 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Волощука Олександра Васильовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. 

Судове засідання відбудеться 23 грудня 2015 року о
10 годині в приміщенні Носівського районного суду Чер-
нігівської області за адресою: м. Носівка Носівського
району Чернігівської області, вул. Суворова, №28. Явка
відповідача до суду є обов’язковою. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про
причини. 

В разі неявки відповідача без поважної причини
справу буде розглянуто за його відсутності згідно з ч. 4
ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами. 

Суддя Дикий В. М.

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

Мірошниченка Віталія Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце проживання
якого невідомо, викликається на 21.12.2015 року о 08.00 го-
дині до суду, каб. №22, для участі у розгляді справи по суті;

Івшиної Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, місце проживання якої невідомо,
викликається на 21.12.2015 року о 08.15 годині до суду, каб.
№22, для участі у розгляді справи по суті;

Зайцева Олександра Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, місце проживання якого
невідомо, викликається на 21.12.2015 року о 08.30 годині
до суду, каб. №22, для участі у розгляді справи по суті;

Мєльнікової Олени Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якої неві-
домо, викликається на 21.12.2015 року о 09.00 годині до
суду, каб. №22, для участі у розгляді справи по суті;

Лут Яни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, місце проживання якої невідомо, викли-
кається на 21.12.2015 року о 09.15 годині до суду, каб. №22,
для участі у розгляді справи по суті;

Коновалова Дмитра Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, місце проживання якого
невідомо, викликається на 21.12.2015 року о 09.30 годині
до суду, каб. №22, для участі у розгляді справи по суті;

Яковлєва Миколи Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, місце проживання якого
невідомо, викликається на 21.12.2015 року о 09.45 годині
до суду, каб. №22, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи
будуть розглянуті у їхню відсутність. 

Суддя Михальченко А. О.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Паладій Марину Євгенівну, Паладій Євгена
Сергійовича, Суворову Катерину Сергіївну, останнє відоме
місце проживання яких: вул. Воровського, 116/11, м. Пер-
вомайськ Миколаївської області, про те, що судовий роз-
гляд у цивільній справі за № провадження 2/484/1768/15 за
позовом Паладій Сергія Леонідовича до Паладій Марини Єв-
генівни, Паладій Євгена Сергійовича, Суворової Катерини
Сергіївни про вселення та усунення перешкод у користуванні
власністю, призначено на 21 грудня 2015 року об 11:00. На
призначений час Паладій Марині Євгенівні, Паладій Євгену
Сергійовичу, Суворовій Катерині Сергіївні слід з’явитися до
суду за адресою: вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Ми-
колаївської області. При собі мати паспорт або інший доку-
мент, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідачів позов, на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за їх відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

В провадженні Франківського районного суду 
м. Львова перебуває на розгляді цивільна справа 
№ 465/3025/15-ц (номер провадження 2/465/2064/15)
за позовною заявою Сімоновської Тетяни Валеріївни
до Сімоновського Руслана Борисовича про позбав-
лення батьківських прав.

В судове засідання викликається сторона як від-
повідач: Сімоновський Руслан Борисович (м. Львів,
вул. Стрийська, 54, кв. 16).

Розгляд справи призначено на 16.12.2015 року о
12 год. 30 хв., в приміщенні Франківського район-
ного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Героїв
Крут, 1-в, кабінет 302.

У випадку неявки у судове засідання особи, яка
бере участь у судовому засіданні, суд розглядає
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мартьянова С. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засі-
дання, які відбудуться: 

09.12.2015 р. (резервне судове засідання 16.12.2015 р.)
Михайличенко Андрій Анатолійович об 11.30 (останнє ві-

доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Блюхера, буд. 13)
- № 409/2153/15-ц.

Суддя О. Ю. Максименко
09.12.2015 р. (резервне судове засідання 17.12.2015 р.)
Бондарєва Олена Миколаївна о 14.00 (останнє відоме

місце проживання: м. Луганськ, 2-а Краснознаменна, буд.
49-a гурт.) - № 409/3155/15-ц.

Суддя В. Г. Скворцова
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі

на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-

вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбу-
дуться:

14.01.2016 року
08:30 Джур Інна Петрівна (цивільна справа

428/3093/15-ц)
15.01.2016 року 
08:30 Анашкін Сергій Сергійович (цивільна справа

428/4958/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Скочій Г. Д.

Слов’янський міськрайоннй суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Новосьолов Роман Вікторович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 13, кв. 69, виклика-
ється 11 грудня 2015 року о 08 год. 45 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач: Леонова Інна Миколаївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Вільна, буд. 9, кв. 14, викликається 11 грудня 2015
року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

3. Відповідач Новосьолова Наталія Станіславівна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
Слов’янський р-н, с. Дмитрівка, вул. Южна, буд. 1 «А»,
викликається 11 грудня 2015 року о 08 год. 45 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

4. Відповідач: Солодуха Галина Леонідівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Гагаріна, буд. 4, викликається 11
грудня 2015 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання Ніжегородцева Павла Вік-
торовича в якості відповідача по справі
№433/2127/15-ц за позовом ПАТ «БРОКБІЗНЕС-
БАНК» до Ніжегородцева Павла Вікторовича про
звернення стягнення на предмет іпотеки. Судове за-
сідання відбудеться 10.12.2015 року oб 11 годині 00
хвилин за адресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке
Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без Вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Ляшенко М. А.

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя
(м. Маріуполь, просп. Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Батіна Олега Костянтино-
вича до Шамота Андрія Сергійовича, ПрАТ «Страхова
компанія України» про відшкодування матеріальної
та моральної шкоди, спричиненої в результаті до-
рожньо-транспортної пригоди. Відповідачі у справі
Шамота Андрій Сергійович, ПрАТ «Страхова компа-
нія України» викликаються на 17 грудня 2015 року
на 10-00 год. до Орджонікідзевського районного
суду м. Маріуполя Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Фе-
рузо Вадима Сергійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Садовського, 4/4) як відповідача у
судове засідання по цивільній справі № 2/463/1934/2015
(463/4414/15-ц) за позовом Накрийка Василя Івановича
до Ферузо Вадима Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за договором позики, що відбудеться 11 грудня
2015 р. о 9 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань
№10.

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

Суддя Гирич С. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№310/5205/15-ц за позовом ПАТ КБ «Дельта Банк»
до Бончева Валерія Ілліча про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 09 грудня 2015 року о 08 год.
15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В.,
тел. (код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Бончева Валерія Ілліча як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Басова Олександра
Олександровича до Басової Аліни Миколаївни, третя
особа: Орган опіки та піклування Красноармійської мі-
ської ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач Басова Аліна Миколаївна викликається на
10 грудня 2015 року о 09-00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Величко О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Пола Євгена Івановича, 8.06.1957 р.н, мешкає:
Лутугинський р-н, с. Леніна, вул. Шевцової, 5\2, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/2118/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться 3.02.2016
року об 11 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2, тел.2-27-92. Із опублікуванням цього оголо-
шення відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце проведення судо-
вого засідання. У разі неявки суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя В. В.Тімінський

Оголошення про намір передати в оренду державне
майно, щодо якого надійшла заява.

Назва органу управління: Управління справами Апа-
рату Верховної Ради України.

Балансоутримувач: Державний будівельний комбінат
Управління справами Верховної Ради України. Юридична
адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5. код 
ЄДРПОУ: 21586524. 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява.
Найменування об’єкта: частина нежитлового примі-

щення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Шовковична,

12б.
Загальна площа: 22,7 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 163960,00

грн станом на 31.08.2015 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: офісні приміщення.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються

протягом 10 робочих днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12б. До-
даткова інформація за тел. (044) 255-61-66. Заяви
подаються в окремих конвертах з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаход-
ження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт
оренди, буде оголошено конкурс на право оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 ЗУ «Про оренду
державного та комунального майна».

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня

2015 року о 13-20 годині в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області, Богунова Вале-

рія Васильовича в якості відповідача в цивільній

справі № 328/2691/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

Банк» до Богунова Валерія Васильовича про стяг-

нення заборгованості. 

Суддя Курдюков В. М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором:

Веріщак (Волошину) Олену Валентинівну,
04.07.1977 р.н., розгляд справи №409/2704/15-ц від-
будеться 08.12.2015 р. на 13 год. Адреса суду: 92200,
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького,
2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Страхове товариство з додатковою відповідальністю
«Гарантія», що зареєстроване за юридичною адре-
сою: вул. Костянтинівська, буд. 56, оф. 13, м. Київ,
що судове засідання по справі № 758/9025/15-ц за
позовом Охрімець Олега Васильовича до Страхового
товариства з додатковою відповідальністю «Гаран-
тія» про стягнення суми страхового відшкодування
відбудеться 22.12.2015 р. о 13 год. 45 хв. в примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або
явка вашого представника є обов’язковою. В разі не-
явки по справі буде постановлено рішення.

Чугуївський міський суд Харківської області викликає в су-
дове засідання Ситнік Наталю Георгіївну, зареєстровану за ад-
ресою: с. Світанок, вул. Комунальна, 37, Чугуївського району
Харківської області, як відповідача на 21 грудня 2015 року о
09.30 годині по цивільній справі № 636/2505/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі упов-
новаженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
здійснення тимчасової адміністрації до Ситнік Наталі Георгіївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуївського мі-
ського суду в залі № 6 за адресою: 63503, м. Чугуїв, пл. Леніна,
2, Харківської області.

У разі неявки Ситнік Наталі Георгіївни, вона вважається на-
лежним чином повідомленою і справа буде розглянута у її від-
сутність на підставі наявних доказів.

Суддя О. С. Ковригін

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровог-
радської області (Кіровоградська область, м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30 а) у цивільній справі 
№ 398/4079/15-ц (провадження № 2/398/2195/15 за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Каліначенко Інни Борисівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором
в якості відповідача на 10 грудня 2015 року о 15 годині
50 хвилин в кабінет №4 (суддя Голосеніна Т. В.) викли-
кається Каліначенко Інна Борисівна.

Остання відома адреса відповідача: м. Олександрія Кі-
ровоградської області, вул. Р. Люксембург, буд. 3, 
кв. 35.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Поспішного Миколу Миколайовича
(29.07.1976 р. н., 08500, м. Фастів, вул. Куйбишева, буд. 15, кв. 31), який є відповідачем по
цивільній справі №760/15161/15-ц (2/760/6490/15) за позовом КС «Народний кредит», про
стягнення заборгованості в судове засідання на 14.12.2015 року на 17 год. 00 хв., яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. № 19.

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

Суддя Кицюк В. С.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке від-

будеться 24 грудня 2015 року о 08-20 годині в приміщенні Токмацького районного

суду Запорізької області, Симоненка Володимира Сергійовича в якості відповідача в

цивільній справі № 328/2287/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Симоненка Во-

лодимира Сергійовича про стягнення заборгованості. 
Суддя Курдюков В. М.

Загублений судновий білет 

СЯ №013333, бортовий номер 

МИК 0894К, виданий 10.12.2010 року 

на судно вельбот 37№471008280, 

власник Іванов Микола Іванович, 
вважати недійсним.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Солонець Марію Степанівну (20.09.1951
р. н., останнє місце реєстрації: 08150, м. Боярка, вул. Садова, буд. 9 а), яка є відповідачем
по цивільній справі №760/15164/15-ц (2/760/6493/15) за позовом КС «Народний кредит»,
про стягнення заборгованості в судове засідання на 14.12.2015 року на 17 год. 30 хв., яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. № 19.

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

Суддя Кицюк В. С.

Пологівський районний суд Запорізької області викликає Хоценко Валерія Григо-

ровича, проживає: м. Докучаєвськ, Донецька обл., у судове засідання по цивільній

справі в якості відповідача за позовом ПAT «Дельта банк» до Хоценко В. Г. про стяг-

нення заборгованості, яке відбудеться о 15-00 год. 11.12.2015 року. 

Суддя Я. В. Мосейко

Втрачену 2 листопада 2015 року
круглу печатку Товариства з обмеже-

ною відповідальністю 
«Енергетична інжинірингова компанія»,

ідентифікаційний код 38435477, 
вважати недійсною.
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Хортицький районний суд м.Запоріжжя викликає
Литвиненка Валерія Івановича (за реєстрацією від-
повідно до довідки ОАБ, відповідач на території За-
порізької обл. не значиться) у судове засідання в
якості відповідача за позовом AT «Дельта банк» до
Литвиненка В. І. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 09-30 год. 07.12.2015 р. за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33. Суддя Г. Є. Гнатик.

В разі неявки відповідача до суду справу буде роз-
глянуто в його відсутність.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Лопатинської Алли Анатоліївни про
стягнення заборгованості викликає до суду відповідача: Ло-
патинську Аллу Анатоліївну, зареєстровану за адресою: Ки-
ївська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Зарічна,
буд. 36, та раніше зареєстровану за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Некрасова, буд. 30, кв. 81.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2015 року о 08
годині 00 хвилин в приміщенні Білоцерківського міськрай-
онного суду Київської області за адресою: Київська область,
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3, суддя Жа-
рікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто
в її відсутність.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає По-
спішну Оксану Леонідівну (05.01.1980 р. н., 08500, 
м. Фастів, вул. Куйбишева, буд. 15, кв. 31), яка є відпо-
відачем по цивільній справі №760/15161/15-ц
(2/760/6490/15) за позовом КС «Народний кредит», про
стягнення заборгованості в судове засідання на
14.12.2015 року на 17 год. 00 хв., яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25,
каб. № 19.

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

Суддя Кицюк В. С.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Пустовалову Вікторію Семенівну в якості відповідача
по цивільній справі №522/20136/15-ц за позовом
Пустовалова Івана Володимировича до Пустовалової
Вікторії Семенівни про розірвання шлюбу у судове
засідання, призначене на 14 грудня 2015 року о
10.50 год. у приміщенні суду в залі судового засі-
дання №209 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська
33.

У разі неявки відповідача Пустовалової Вікторії
Семенівни у судове засідання, справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Івченко В. Б.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає
як відповідача:

— Близнюк Оксану Станіславівну, 21.12.1969 року
народження (останнє відоме місце проживання: вул.
Д. Ібаррурі, 80/9, м. Чернігів) для участі у цивільній
справі №750/8465/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Близнюк
Оксани Станіславівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 січня 2016 року о
09 год. 00 год., під головуванням судді Логвіної Т. В.
в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т Пе-
ремоги, 141, каб. 213.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Міронович Зою Степанівну як від-
повідача по цивільній справі №2/756/4993/15р.
(756/10007/15-ц) за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Міронович Зої Степанівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 р. о
09:00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Данілова Сергія Вячеславовича (останнє
відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Кузнечна, буд. 14/2) в якості відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом Пєсчанської Світ-
лани Геннадіївни до Данілова Сергія Вячеславовича про
стягнення боргу спадкодавця зі спадкоємця.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2015 року о 09
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Кременчук, вул. Красіна, 37/49.

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

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

Суддя Зоріна Д. О.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідача Телепчука
Петра Петровича, 06.01.1949 р. н., зареєстрованого по
вул. Л. Українки, 5, с. Петрів Тлумацького району Івано-
Франківської області, по справі № 353/715/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Телепчука П. П. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання  відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
Винниченка, 14 «а» 16 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки не є перешкодою
для розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Стрельцова Де-
ниса Дмитровича як відповідача по цивільній справі
№279/9365/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Стрельцова Дениса Дмитровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке призна-
чене до судового розгляду на 15.12.2015 року на 09
годину 30 хвилин, за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Сосновського, 38, каб. 30.

Суддя С. М. Лешко

Boйнова Світлана Вадимівна, останнє відоме міс-
цезнаходження якої — вул. Бажана,17, м. Городок
Хмельницької області, викликається до Городоць-
кого районного суду Хмельницької області (Хмель-
ницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) в
якості відповідача на 13 год. 30 хв. 10 грудня 2015
року по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
банк» до Войнової Світлани Вадимівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. У
разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута на підставі тих доказів, які є у ма-
теріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Со-
ломикіну Ірину Вікторівну про те, що судове засідання у
справі за позовом Рубан Тетяни Степанівни до Соломи-
кіної Ірини Вікторівни про усунення від права на спадку-
вання за законом, відбудеться у приміщенні
Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді Василь-
ченка О. В. 16 грудня 2015 року о 14 год. 30 хв.

Ваша явка або явка Вашого представника обов’яз-
кова. Представник повинен мати при собі довіреність та
документ, що посвідчує його особу. У разі неявки у су-
дове засідання без поважних причин, справа буде роз-
глянута за Вашої відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Козятинський міськрайонний суд викликає як відпо-
відача Наумова Олександра Вячеславовича по цивільній
справі № 133/2495/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний експортно-імпортний
банк України» до Наумова Олександра Вячеславовича
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться о 08 годині 30 хвилин 16 грудня 2015 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Козятин, вул. Грушевського,
64, зал судових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за Вашої від-
сутності, відповідно до ч.9 ст.74 з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя В. Л. Сєчко

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідача Рузяка Василя Васильовича, останнє відоме
місце проживання: смт Тиврів, вул. Жовтнева, 50 Вінницької
обл., по справі № 145/1643/15-ц за позовом Рузяк Ганни Ан-
тонівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 15.12.2015 р.
о 09-00 год. в приміщенні Тиврівського районного суду Він-
ницької області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів
Тиврівського району Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Г. Мазурчак

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Максимову
Ольгу Вікторівну як відповідача по цивільній справі
№279/9373/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Максимової Ольги Вікторівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке призначене
до судового розгляду на 15.12.2015 року на 10 го-
дину 00 хвилин, за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Сосновського, 38, каб.30

Суддя С. М. Лешко

Старобільський районий суд Луганської області
повідомляє Смирнова Олександра Миколайовича,
який мешкає за адресою: Луганська обл., Антраци-
тівський р-н, с. Рафайлівка, вул. Лермонтова, буд.7а,
по цивільній справі № 2/431/2049/15р. за позовом
ПАТ «БМ Банк» до Смирнова О.М. про стягнення за-
боргованості, яке було винесено 26 жовтня  2015
року в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Пролітарська, 38-«а».

Суддя О. В. Форощук

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання у якості відповідача Сухиніну Олену
Олександрівну у цивільній справі №522/15921/15-ц за
позовом Борисова В. В. про визнання правочину не-
дійсним. Судове засідання відбудеться «07» грудня
2015 року о 10 годині 40 хвилин у залі судових засі-
дань №210 в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси, що розташований за адресою: 65029,
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача у судове засідання, суд розглядатиме справу за
його відсутності, в разі неявки особи, суд зобов’язує
повідомити про причини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Го-
лоненко Альону Володимирівну (остання відома адреса
якої: 03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 11, кв. 104) як
відповідача по цивільній справі № 760/7324/15-ц
(2/760/3793/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Голоненко Альони Воло-
димирівни про стягнення заборгованості в судове
засідання на 09.12.2015 року об 11 год. 00 хв., яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.
М.Кривоноса, 25, каб. № 19.

У разі неявки до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням і справу буде розглянуто по суті у
вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає
Ульянка Сергія Федоровича (остання відома адреса
якого: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 44/2 , кв. 111)
як відповідача по цивільній справі № 760/15661/15-ц
(2/760/6669/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Ульянка Сергія Федоро-
вича про стягнення заборгованості в судове засідання
на 10.12.2015 року о 17 год. 00 хв., яке відбудеться в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса,
25, каб. № 19.

У разі неявки до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням і справу буде розглянуто по суті у
вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

В провадженні Пологівського районного суду За-
порізької обл. перебуває цивільна справа за позовом
Солохи Олександра Петровича до Бєлєнової Тамари
Миколаївни та Лисенка Івана Юрійовича про усу-
нення перешкод у користуванні правом власності та
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житлом.

Справа призначена до розгляду на 14.12.2015
року о 8 год. 10 хв. у залі засідань Пологівського
районного суду Запорізької обл.

Суддя В. Є. Омельчук

Сокирянський районний суд Чернівецької області по-
відомляє, що 25 листопада 2015 року постановлено за-
очне рішення в цивільній справі №2/722/473/15 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Остапчук Орисі Васи-
лівни про стягнення заборгованості, яким позовну заяву
задоволено.

Відповідач Остапчук О. В., 26.11.1983 року народ-
ження, зареєстроване місце проживання якої невідоме,
а останнє відоме місце проживання: с. Гвіздівці Соки-
рянського району Чернівецької області, має право отри-
мати в Сокирянському районному суді за адресою: вул.
Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької області, копію
вищезазначеного рішення суду.

Суддя Римлянська Г. О.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає За-
харчука Олександра Валентиновича (остання відома ад-
реса якого: 03141, м. Київ, вул. Волгоградська, буд. 31,
кв. 113) як відповідача по цивільній справі 
№ 760/15820/15-ц (2/760/6768/15) за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до За-
харчука Олександра Валентиновича про стягнення
заборгованості в судове засідання на 10.12.2015 року о
17 год. 45 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса, 25, каб. № 19.

У разі неявки до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням і справу буде розглянуто по суті у
вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Ко-
рецьку Оксану Леонідівну (остання відома адреса якої:
01001, м. Київ, пров. Відрадний, буд. 16/50, кв. 79) як
відповідача по цивільній справі № 760/14759/15-ц
(2/760/6322/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Корецької Оксани Леоні-
дівни про стягнення заборгованості в судове засідання
на 10.12.2015 року о 17 год. 30 хв., яке відбудеться в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. М.Кривоноса,
25, каб. № 19.

У разі неявки до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням і справу буде розглянуто по суті у
вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34) викликає відповідачів за
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту на
08.12.2015р. о 15.30 год. Колісниченко Наталію Ми-
колаївну, Колісниченка Сергія Івановича (справа 
№ 426/5133/15-ц); о 16.00 год. Мясникова Олексан-
дра Миколайовича, Шишка Олексія Валерійовича,
Нирка Ольгу Володимирівну (справа № 426/5141/15-ц);
о 16.30 год. Резніченка Михайла Юрійовича (справа
№ 426/5139/15-ц).

Суддя А. С. Река

Білокуракинський райсуд Луганської обл. (смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2) викликає відповідачів:
Кошечкіну Оксану Сергіївну, Зелену Олену Леоні-
дівну 17.12.2015 р. о 13.00 год. (резервна дата
24.12.2015 р. о 13.00 год.), справа № 409/2225/15-ц
за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кре-
диту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі
згідно зі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Максименко О. Ю.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 17 грудня 2015 року об 11 годині 50
хвилин, як відповідача Федорову Олену Вікторівну
по цивільній справі № 433/2216/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Федорової Олени Вікторівни про
стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Федорової Олени Вікторівни судове
засідання буде проведено без участі останньої в по-
рядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 17 грудня 2015 року об 11 годині 40
хвилин, як відповідача Недайнову Ірину Василівну
по цивільній справі № 433/2023/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Недайнової Ірини Василівни про
стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Недайнової Ірини Василівни судове
засідання буде проведено без участі останньої в по-
рядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Овідіопольський районний суд Одеської області пові-
домляє, що суддею Гандзій Д. М. 21.12.2015 року 
о 13.00 год. буде слухатися цивільна справа 
№ 509/3049/15 за позовом Одеського відділення Укра-
їнського благодійного фонду «Милосердя», який діє в
інтересах Шадріна Вадима Миколайовича, Моздзерович
Галини Ярославівни про стягнення боргу.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Моздзерович Галині Ярославівні подати пояс-
нення, заперечення та всі наявні у неї докази по справі
особисто або через представника. У разі неявки Моздзе-
рович Галини Ярославівни в судове засідання справа
може бути розглянута за її відсутності.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпо-
відачів: Шаєвську Зінаїду Іванівну, Бєльшіну Олену Анатолі-
ївну, Бєльшіна Дмитра Олександровича за позовом Сінкевич
Ірини Сергіївни до Шаєвської Зінаїди Іванівни, Бєльшіної
Олени Анатоліївни, Бєльшіна Дмитра Олександровича, третя
особа: Товарна Біржа «Одеська універсальна біржа товарів
та послуг» про визнання договору купівлі-продажу нерухо-
мого майна дійсним. Судове засідання відбудеться 23
грудня 2015 року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 21. У разі неявки Шаєвської Зінаїди Іванівни, Бєльшіної
Олени Анатоліївни, Бєльшіна Дмитра Олександровича су-
дове засідання буде проведене в їхню відсутність.

Суддя В. К. Кисельов

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 17 грудня 2015 року об 11 годині 10
хвилин, як відповідача Малашину Тетяну Іванівну по
цивільній справі № 433/2059/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Малашиної Тетяни Іванівни про
стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Малашиної Тетяни Іванівни судове
засідання буде проведено без участі останньої в по-
рядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 17 грудня 2015 року об 11 годині 30
хвилин, як відповідача Рибалову Тетяну Миколаївну
по цивільній справі № 433/2025/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Рибалової Тетяни Миколаївни про
стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Рибалової Тетяни Миколаївни су-
дове засідання буде проведено без участі останньої
в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання Узун Катерину Леонідівну
як відповідача по справі №433/2731/15-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Узун Катерини Леонідівни про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 16.12.2015 року об 11 годині 00 хвилин за ад-
ресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської
області.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ляшенко М. А.

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу пові-
домляє, що відповідач Даніленко Володимир Володимиро-
вич по цивільній справі №216/4596/15-ц за позовом
Пічкурова Володимира Васильовича про відшкодування ма-
теріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП, ви-
кликається в судове засідання на 11.30 год. 8 грудня 2015 р.
до залу №6 Центрально-міського районного суду м. Кривого
Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 12
(суддя Бутенко М. В.).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі, відповідач Даніленко В. В. вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки до зали судового засідання справа буде
розглянута за його відсутністю заочно.
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ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТяХ УКрAїНИ
НA 5 грУдНя

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6      +1    +6
Житомирська +2    -3      +1    +6
Чернігівська -1    -6      +1    +6
Сумська -1    -6         0    +5
Закарпатська -2   +3      +4    +9
Рівненська -1   +4      +1    +6
Львівська -1   +4      +3    +8
Івано-Франківська +2    -3      +3    +8
Волинська -1   +4      +3    +8
Хмельницька -2   +3      +1    +6
Чернівецька +2    -3      +3    +8
Тернопільська -2   +3      +1    +6
Вінницька +2    -3      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      +1    +6
Кіровоградська -1      -6      +1    +6
Полтавська -1      -6        0    +5
Дніпропетровська -1      -6      +1    +6
Одеська +2      -3      +4    +9
Миколаївська +2      -3      +3    +8
Херсонська 0      -5      +4    +9
Запорізька -1      -6      +2    +7
Харківська -2      -7        0    +5
Донецька -1      -6        0    +5
Луганська -2      -7        0    +5
Крим -1      -6      +4    +9
Київ -1      -3      +4    +6
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Українська мрія: 
між рожевим і фіолетовим 
БАРВИ КРАСИ. Тернопіль відтепер має галерею квітів

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр»

Умісті над Серетом
з’явилася ще одна гале-

рея. Зауважте — не мис-
тецька. Тут виставлятимуть
квіти. Їх можна  оглянути,
помилуватися, а також при-
дбати певний посадковий
матеріал кращих сортів. Во-
на стане місцем зустрічей
квітникарів, селекціонерів,
флористів, усіх, кого зача-
ровує-полонить барвистий
світ квіткової краси.

Усвідомлюємо, що кожна
квітка — шедевр природи
та праці селекціонера. По-
ряд з нею є намір у галереї
виставляти й полотна ху-
дожників. До створення та-
кого квіткового закладу до-
клався відомий селекціонер
ірисів Ігор Хорош. У рідно-
му місті він заклав не лише
ірисарій, а й активно займа-
ється також вирощуванням
гладіолусів, жоржин,
трав’янистих і деревовид-
них півоній, бузків, магно-
лій, фіалок, кактусів… Що-
місяця ці та інші квіти ста-
ватимуть експонатами чу-
дового, захоплюючого й
духмяного вернісажу, дода-
ватимуть його відвідувачам
справжньої естетичної на-
солоди. 

На відкритті першої в міс-
ті галереї квітів зорганізу-
вали виставку різних видів і
сортів узумбарських фіа-
лок, орхідей, кактусів, за-
пропонували великий вибір
свіжозрізаних троянд укра-
їнських виробників, а заод-
но й нову колекцію квітко-
вих горщиків.

Гадав, що для Ігоря Хоро-
ша справою його життя як

селекціонера є лише іриси.
Та тепер дізнався, що спо-
чатку він займався, власне,
узумбарськими фіалками,
чи, як їх ще називають, сен-
поліями. Каже, хоче стати в
пригоді різним квітникарям.
Адже не всі мають можли-
вість вирощувати півникові,
а ось фіалки й у квартирі
можна висаджувати. На
виставці в галереї першого
дня представили до сорока
кращих сортів сенполій. Це
насамперед селекції добре
знаних українських фіал-
ківників Олени Лєбєцької,
Аліни Вольської, Олени
Коршунової та Світлани
Пумінової. 

Фіалки, як, звісно, й іриси,
— не просто улюблені квіти
тернопільського селекціоне-
ра Ігоря Хороша. Нинішньо-
го року він репрезентував
Україну на все світньому
з’їзді ірисівників у Празі,
відвідав тут прекрасну вис-
тавку півникових. Більше
того, у великому колекцій-
ному саду в чеській столиці
висадили й шість нових сор-
тів цих квітів селекції тер-
нополянина. Мовить, що їхні
назви зареєстрував англій-
ською мовою, щоб популя-
ризувати рідну державу,
українські іриси в усьому
світі. До того ж ці сорти
з’являться і в садах провід-
них американських фахів-
ців із селекції.

Тож у різних країнах
цвістимуть іриси, названі на
честь художників-краян
Наталії Басараб та Івана
Марчука. Душу його за-
вжди полонить знаменита
«Мелодія» Мирослава Ско-
рика. Пан Ігор не міг не ство-
рити на її честь власний, так

би мовити, квітковий твір.
Вірить, що його сорт ірису
«Melody» of Skoryk» не ли-
ше захоплюватиме красою
іноземців, а й спонукатиме
їх послухати цю прекрасну
музику та більше дізнатися
про творчість відомого ук-
раїнського композитора. А
ще Ігор Хорош запрагнув
мовою квітів розповісти про
українську пісню, танець та
мрію. Цікаво, якими ж бар-
вами позначив ці витвори
мистецтва й уяви? Ніжно-
рожевий колір відобразив
мамину колискову, а зага-
лом «Ukrainian Song» («Ук-
раїнську пісню»).  А от, ви-
водячи «Ukrainian Dance»
(«Український танець»),

зважав на наш стрімкий
енергійний «Гопак», у ко-
льорі поєднав фіолет зі сріб-
лястістю. Між рожевим і
фіолетовим відтінками по-
бачив «Ukrainian Dream»
(«Українську мрію»). 

Поки що Ігореві три сорти
ірисів, пов’язані з україн-
ською піснею, танцями, мрі-
єю, не інтродуковані в нашій
країні. Але, гадаю, колись
він їх неодмінно покаже на
виставці в тернопільській
галереї квітів. Тепер же тут
увага прикута до фіалок,
орхідей, кактусів. Водночас
у закладі вже міркують і
над форматом новорічно-
різдвяного вернісажу фло-
ристики.      

Селекціонер Ігор Хорош знає, як мовою квітів
переспівати мамину колискову
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ІСТОРІЯ ВЧИТЬ. Під
тонкою шкаралупою люд-
ської цивілізованості при-
хована безодня варвар-
ства. А наскільки небез-
печно підходити до краю
цієї прірви, хоч би які по-
чуття підштовхували до
неї людей: гнів, образа, оз-
лоблення, відчай чи навіть
жага справедливості, —
демонструє виставка «Се-
редньовічні страти і пока-
рання», яку нині експону-
ють в Національному істо-
рико-архітектурному музеї
«Київська фортеця». Це
науково-пізнавальний пер-
форманс, що створює ілю-
зію подорожі в минуле.
Настільки сильну — волос-
ся стає дибки, організато-
ри навіть не рекомендують
відвідувати її надто враз-
ливим особам. А ті, хто та-
ки наважиться побувати,
можливо,  навчаться бути
милосердними…

Підозрюваний Жилін Євген Володимирович, 06.01.1976 р.н., прожи-
ваючий за адресою: вул. Дружби народів, 203, кв. № 110, м. Харків від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 10
грудня 2015 року на 10:00 год. до слідчого в ОВС СВ Військової проку-
ратури сил АТО Шульгіна С.О. у каб. №7 за адресою: вул. Маяковського,
21, м. Краматорськ Донецької області для проведення необхідних слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №
42015000000000398, розпочатому 13.03.2015 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст.
27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області викли-
кає Петріченка Миколу Івановича, Петріченка Віктора Миколайовича
як відповідачів по справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнен-
ня заборгованості за договором кредиту. Судове засідання відбудеть-
ся 23 грудня 2015 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, каб. 4.

У випадку неявки Петріченка Миколи Івановича, Петріченка Віктора
Миколайовича в судове засідання, цивільна справа буде розглянута
без участі відповідачів.

Суддя Бондарчук Л. А.

Втрачений диплом КВ №004525 на ім’я Гузієнко Дмитро Володимиро-
вич, виданий Київським інститутом Військово-повітряних сил за програмою
Київського вищого військового авіаційного інженерного училища 25 червня

1994 р. (реєстраційний №13), вважати недійсним.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в су-
дове засідання в якості відповідача: Яценка Геннадія Васильовича,
місце реєстрації: с. Бузівка, Жашківський район, Черкаська об-
ласть, 19243, по цивільній справі за позовом ПАТ «Кредобанк»
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 11.12.2015 року о 09 год.00 хв. за адре-
сою: 19200, вул. Чапаєва, 8, м. Жашків, Черкаська область.

У разі неявки Яценка Геннадія Васильовича на судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Cуддя В.Ф. Скрипник       

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у судове засідання від-
повідачів Дмитрушко Вікторію Михайлівну, яка проживає за адресою: 
м. Київ, вул. Ломоносова, 45, кв. 614 та Виходець Ігоря Борисовича, який
проживає за адресою: м. Київ, вул. Ярослава Гашека, 8-а, кв. 50 по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Аграрний
фонд» до Дмитрушко Вікторії Михайлівни, Державного підприємства «Ук-
раїнський інститут промислової власності», Виходець Ігоря Борисовича,
третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Дер-
жавна служба інтелектуальної власності, слухання по справі призначено
на 24 грудня 2015 року о 14 годині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі відповідача.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 23.

Суддя М. І. Шкірай
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