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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 4 грудня 2015 року
USD 2308.8807 EUR 2463.8066 RUB 3.4070 / AU 243690.81 AG 3216.27 PT 192560.65 PD 122139.79

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Музей 
між учора і завтра

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Процес роздержавлення 
запущено

ЗМІ. Керівництво Держкомтелерадіо сподівається, що ство-
рення суспільного мовлення завершиться в першому кварта-
лі 2016 року. Голова комітету Олег Наливайко на конференції 
«Інформаційне суспільство в Україні: досягнення та пріоритети 
реформ» зазначив, що з 16 грудня буде припинено діяльність 
державних телерадіокомпаній. 

А з 1 січня розпочнеться пілотний проект із роздержавлення 
друкованих ЗМІ. «Наступного тижня ми зберемо у клубі Кабмі-
ну всіх, хто бачить себе учасником пілотного проекту», — ци-
тує Олега Наливайка прес-служба Держкомтелерадіо. За його 
словами, майже 150 редакторів вже висловили свою зацікав-
леність у проекті. Голова Держкомтелерадіо вважає, що якщо 
цей пілотний проект виявиться успішним, реформування дер-
жавних ЗМІ завершиться раніше, ніж за три роки, як це вказа-
но у відповідному законі. Він переконаний, що успіх у сфері ре-
формування медіа залежить від того, наскільки об’єднано дія-
тимуть медіа-спільнота і влада, яких мають підтримувати Рада 
Європи та Єврокомісія.

ЦИФРА ДНЯ

229,69 долара  
за тисячу кубометрів становила середня 
митна вартість імпортованого в Україну 

газу в листопаді 2015 року  

«Уряд готовий 
до подальшого 

обговорення проектів 
Податкового кодексу 

та бюджету для того, 
щоб невідкладно 

ухвалити ці базові 
законопроекти».

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ ДОКУМЕНТИ

Всесвітньо відомий науковець 
Олег Кришталь розповів 
«УК»,  як використовувати 
мозок, щоб він розвивався 
в будь-якому віці

Указ Президента 
України 
«Про відзначення 
25-ї річниці 
Незалежності України»

Прем’єр-міністр про сподівання на активнішу участь 
парламентаріїв у підготовці цих важливих законопроектів

НЕВІДКЛАДНО. Фахівці обговорюють майбутні зміни в галузі 
й запрошують долучатися громадськість

За бруствером — окупована Україна
НА ЛІНІЇ ВОГНЮ. Напередодні Дня Збройних сил кореспондент «УК» побував на передовій 
у секторі «М», де тримає оборону степовий гарнізон одного з підрозділів наших військ 

Павло  КУЩ 
(фото автора), 

«Урядовий кур’єр»

День виявився сірим-сірісінь-
ким, немов насуплене не-

бо, яке низько зависло над при-

нишклим Приазовським степом. 
Скинула листя і стала темно-сі-
рою навіть «зеленка» — посад-
ка, в якій тепер важко замаску-
вати техніку і озброєння. На по-
хмурому тлі видніється хіба що 
синьо-жовтий прапор біля од-

ного з бліндажів на позиції 23-го 
мотопіхотного батальйону ЗСУ. 
Втім, якщо уважно придивитися, 
за найближчим бруствером у да-
лині також видніються кольори 
державного прапора: у вибалках 
жовтіє висохла трава, а поряд си-

ніє широка в цьому місці річка 
Кальміус. Нічого дивного, адже 
там за якихось півкілометра звід-
си — також Україна. Але з тієї 
тимчасово окупованої нашої те-
риторії на нас зараз дивляться не 
тільки у біноклі, а й крізь приціли 

зброї. І нерідко порушують умо-
ви хиткого перемир’я і водночас 
тривожну тишу переднього краю. 
Якраз перед нашим приїздом сю-
ди по позиціях з того боку 
річки вели неприцільний 
кулеметний вогонь. 6
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реклама. оголошення

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості у судові засідання, які відбудуться:

11.12.2015 року
11:00 Волков Роман Володимирович (цивільна справа

433/2593/15-ц)
10:50 Похожалова Вiкторiя Євгенiвна (цивільна справа

433/2608/15-ц)
10:40 Бубно Леонід Анатолійович (цивільна справа

433/2591/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Крівоклякіна Н.В.

16.12.2015 року
11:00 Свідунова Юлія Валеріївна (цивільна справа

433/2642/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Ляшенко М.А.

Повідомлення про розірвання договорів еквайрингу
Шановні клієнти АБ «УКРГАЗБАНК»!

Повідомляємо Вам, що умовами договорів еквайрингу, укладених 
з АБ «УКРГАЗБАНК», передбачено право кожної зі Сторін на дострокове 

розірвання договору еквайрингу, письмово повідомивши про це іншу сторону
за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання договору.

АБ «УКРГАЗБАНК» письмово повідомляє про розірвання договорів еквай-
рингу, укладених з торговцями, які відповідають одночасно наступним крите-
ріям:

наявна заборгованість торговця перед АБ «УКРГАЗБАНК» щодо сплати або-
нентської плати;

відсутні операції по торговим POS-терміналам торговців протягом 2015 року;
POS-термінали торговців деактивовано Банком на територіях Донецької та

Луганської областей, які не контролюються українською владою, та на території
вільної економічної зони «Крим» на виконання постанови Правління Національ-
ного банку України від 06.08.2014 №466 «Про призупинення здійснення фінан-
сових операцій» (п.1.) та постанови Правління Національного банку України від
03.11.2014 №699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства
під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони
«Крим»» (п.6.).

Якщо Ви є торговцем, який відповідає всім зазначеним вище критеріям, і ба-
жаєте продовжувати отримувати послуги еквайрингу від АБ «УКРГАЗБАНК»,
просимо Вас протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення цього пові-
домлення письмово звернутись на адресу відділення/дирекції/головної установи
АБ «УКРГАЗБАНК» для врегулювання правовідносин за укладеним договором
еквайрингу. 

В разі неотримання АБ «УКРГАЗБАНК» письмового звернення торговця про-
тягом 30 календарних днів з дати оприлюднення цього повідомлення, на 31 ка-
лендарний день відповідно до ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України та п.9.4.
договору еквайрингу, вважатимуться розірваними договори еквайрингу з тор-
говцями, які відповідають критеріям, викладеним в цьому повідомленні. 

У разі виникнення будь-яких питань Ви можете звернутись до контакт-центру
банку цілодобово з понеділка по неділю за телефонами:

по Україні: 0-800-309-000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України
– безкоштовні);

по м. Києву: 494-46-50.
Голова Правління К.Є. Шевченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний Охременко Артем Олек-

сійович, 05.08.1985 р.н., зареєстрований за
адресою: Херсонська область, м. Нова Ка-
ховка, вул. Довженка, 27, кв. 4, відповідно
до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України,
Вам необхідно з’явитися 09 грудня 2015
року о 09 год. 00 хв. в каб. № 24 до слідчого
відділу УСБУ в Херсонській області до стар-
шого слідчого в ОВС Колокота Д.В., за ад-
ресою: м. Херсон, вул. Кірова, 1, р.т.
(0995633519), для участі у слідчих та про-
цесуальних діях у кримінальному провад-
женні № 22014230000000011 від 17.06.2014
за ст. 109 ч. 1 та ст. 110 ч. 2 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний Шеремет Руслан Анатолі-

йович, 22.07.1973 р.н., зареєстрований за
адресою: Херсонська область, м. Нова Ка-
ховка, вул. Букіна, 4, кв. 53, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України,
Вам необхідно з’явитися 09 грудня 2015
року о 10 год. 00 хв. в каб. № 24 до слідчого
відділу УСБУ в Херсонській області до стар-
шого слідчого в ОВС Колокота Д.В., за ад-
ресою: м. Херсон, вул. Кірова, 1, р.т.
(0995633519), для участі у слідчих та про-
цесуальних діях у кримінальному провад-
женні № 22014230000000011 від 17.06.2014
за ст. 109 ч. 1 та ст. 110 ч. 2 КК України.

Київський районний суд м. Полтави викликає ПП
«ДАШ» (останнє відоме місце знаходження: м. По-
лтава, вул. Червонофлотська, 35), Пархоменко Олек-
сандра Станіславовича (останнє відоме місце
реєстрації: м. Донецьк, вул. Капітана Ратнікова, 30,
кв. 39) в якості відповідачів в судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ «АБ «Південний»
до ПП «A-КЛАС», ПП «ДАШ», Пархоменко Олексан-
дра Станіславовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10 грудня 2015 року
oб 11 годині 30 хв. у приміщенні суду за адресою:
м. Полтава, пров. Хорольський, 6, каб. 26.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. В. Кузіна

Військова частина 3081 
Національної гвардії України 

(код ЄДРПОУ 08803833), 
повідомляє про свою ліквідацію від-
повідно до наказу МВС України від
06.11.2015р. № 1387, та наказу Коман-
дувача НГУ від 23.11.2015 № 677. Лік-
відатором призначається комісія
Головного Управління НГУ.

Претензії кредиторів до в/ч 3081
приймаються  у письмовій формі за
адресою місцезнаходження військової
частини 3081: 01133, м. Київ, вул.
Щорса, 38. (Тел. (044) 285-37-61).

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Ліхтанської Н.П.
знаходяться цивільні справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Тара-
сова Сергія Петровича про стягнення
заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено
на 13 годину 45 хвилин 09 грудня 2015
року в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб.502.

Суд викликає як відповідача Тара-
сова Сергія Петровича.

У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними в ній ма-
теріалами.

Суддя Ліхтанська Н. П.
Дубенський міськрайонний суд Рівненської

області викликає Половнєва Ярослава Воло-
димировича як відповідача у цивільній справі
№ 559/2886/15-ц за позовною заявою Полов-
нєвої Оксани Олександрівни до Половнєва
Ярослава Володимировича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 10 грудня 2015 року
на 10 год. 30 хв. в приміщенні Дубенського
міськрайонного суду за адресою: м. Дубно,
вул. Д.Галицького, 22, Рівненської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Лопухович А. О.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка
Хмельницької обл.) викликає на 09 год. 00 хв. 10 грудня
2015 року як відповідача Питянчина Андрія Петровича,
який проживає по вул. Котовського, буд. 19 в смт Гриців
Шепетівського району Хмельницької області, по справі
№688/3711/15-ц, 2/688/1107/15 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Питянчина
Андрія Петровича про стягнення заборгованості. Явка
до суду є обов’язковою.

Резервна дата — 09 год. 00 хв. 17 грудня 2015 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про при-

чини неявки, або якщо такі причини суд визнає непо-
важними, справа буде вирішена на підставі наявних у
ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя І. О. Березова

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова
викликає Бєляєву Олену Володимирівну,
21.12.1980 року народження, як обвинувачену
на 14.30 годину 10 грудня 2015 року по кримі-
нальному провадженню № 644/10913/15-к; №/п
1-кп/644/624/15 у відношенні Бєляєвої Олени
Володимирівни обвинуваченої у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1
ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду: м.
Харків, просп. Орджонікідзе, 7, каб. № 16.

Голова суду Черняк В. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «АБ «Експрес Банк» до Монастирьова Р.В.,  Шабанової Г.І.
про стягнення заборгованості та судових витрат.

Відповідач: Монастирьов Роман Вікторович, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 227, кв. 49,
викликається 11 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач: Шабанова Галина Іванівна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Уманська, буд. 27, кв. 63,
викликається 11 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Міловський районний суд Луганської обл. викликає як відповідача у судове засі-
дання на 09.12.2015 о 13.40, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості з Ананьєва Олександра Юрійовича.

Суддя  Чехов С.І.
Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові за-

сідання на 28.12.2015 для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості з:

10.30 -  Нестеренко Юрiй Анатолiйович
11.00 -  Литовченко Олександр Валерійович
09.00 - Скляр Ганна Валеріївна

Суддя  Соболєв Е.О.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення про причини

неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним

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

9 грудня 2015 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні Київського районного
суду м. Одеси відбудеться розгляд ци-
вільної справи №520/10336/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Си-
монової Ірини Іванівни, Соборової Вікторії
Петрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Цим повідомлен-
ням Соборова Вікторія Петрівна та Симо-
нова Ірина Іванівна запрошуються як
відповідачі до зали судових засідань Ки-
ївського районного суду м. Одеси № 226,
розташованого по вул. Варненська, 3-Б, у
м. Одесі.

Суддя Л. В. Калініченко

Марківський районний суд Луганської
області викликає відповідача Хижняк На-
талію Леонідівну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Лізинг Україна» до Хижняк Ната-
лії Леонідівни про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 09.12.2015р. о 09 год. 00
хв. за адресою: смт Марківка, пл. Жов-
тнева, 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

Деражнянський районний суд Хмель-
ницької області викликає в судове засі-
дання Мендрика Віктора Анатолійовича
по справі №673/957/15-ц на 09.12.2015 о
09.30 год. та Казимову Ганну Миколаївну
по справі №673/958/15-ц на 09.12.2015 о
09.45 год. за позовом ТОВ «Кредекс фі-
нанс» про стягнення боргу. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні суду
(вул. Миру, 43, м. Деражня). У разі неявки
суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя Коваль Ф. І.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає Слюсаренко Неллю Іванівну, Крисантьєва
Олексія Івановича як відповідачів по цивільній справі
№ 705/5697/15-ц, 2/705/2124/15 за позовом органу
опіки і піклування Уманської райдержадміністрації в
інтересах малолітніх: Слюсаренка Андрія Олексійо-
вича, Слюсаренко Ангеліни Олексіївни до Слюса-
ренко Неллі Іванівни, Крисантьєва Олексія Івановича,
третя особа: прокуратура Уманського району Черка-
ської області про позбавлення батьківських прав, яка
призначена до судового розгляду на 14 грудня 2015
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Черкаська об-
ласть, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості
з’явитися до суду та про можливість судового роз-
гляду справи за Вашої відсутності — необхідно пові-
домити суд.

Суддя Т.О. Черниш

Бережанський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає Монтяна Василя Валерійовича, 24
лютого 1986 року народження, жителя с. Слов’ятин
Бережанського району Тернопільської області, вул.
Шевченка, 18, в судове засідання, призначене на 12
годину 9 грудня 2015 року, для розгляду справи за
позовом ПАТ «Українська охоронно-страхова ком-
панія» до Монтяна Василя Валерійовича про стяг-
нення страхового відшкодування в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бе-
режанського районного суду за адресою: м. Бере-
жани Тернопільської області, вул. Банкова, 2.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
по наявних матеріалах у його відсутності.

Суддя Данилів О.М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи № 265/6663/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» до Кисіль
Тетяни Миколаївни про звернення стягнення на предмет іпотеки,
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області викликає як відповідача Кисіль Тетяну Миколаївну, 18
січня 1963 року народження, останнє відоме місце проживання
якої: Донецька область, м. Маріуполь, проїзд Таганрозький, буд.
32, у судові засідання на 10.12.2015 року о 09.00 годині та
17.12.2015 року о 09.00 годині, яке відбудеться в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Пе-
ремоги, буд. 6, каб. №205. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі до-
кументів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Цуман Ксенія Юріївна, останнє відоме місце проживання якої: 86700,
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Тухачевського, буд. 35, кв. 3, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі за позовом ПАТ «Креді Агріколь Банк» до
Цуман Ксенії Юріївни, третя особа: Харцизька міська рада, про звернення
стягнення на спадкове майно. Судове засідання відбудеться 11 грудня
2015 року о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Харцизька міська рада, адреса: м. Харцизьк, вул. Краснознаменська,
буд. 87а, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донець-
кої області, як третя особа по цивільній справі за позовом ПАТ «Креді Аг-
ріколь Банк» до Цуман Ксенії Юріївни, третя особа: Харцизька міська рада,
про звернення стягнення на спадкове майно. Судове засідання відбудеться
11 грудня 2015 року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39а. У разі неявки третьої особи
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Хоменко Д. Є.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Катющенка Олександра Олексан-
дровича як відповідача по цивільній справі
№2/756/5983/15р (756/12735/15-ц) за позовом ПАТ
КБ «Український фінансовий світ» до Катющенка
Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2015 р. о
12.45 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Святошинський районний суд м. Києва викликає від-
повідачку: Кириченко Вікторію Анатоліївну, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Р. Роллана, 4, кв.
275, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Кириченко В.А. про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 року об 11
год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб.
22. Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідачки Кириченко В.А. до суду без
поважних причин або неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглядатись за її відсутності.

Суддя Л. М. Шум

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в су-
дове засідання як відповідача Барана Івана Богдановича
по справі за позовом Бережної Валентини Іванівни, Баран
Анастасії Олексіївни до Барана Івана Богдановича, Фрун-
зенського РВ у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській
області про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житлом, та зняття з реєстраційного обліку.

Розгляд справи відбудеться о 13 год. 30 хв. 11 грудня
2015 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними в
ній доказами.

Суддя О. В. Горпинич

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Папояна Мушега Жораєвича, як від-
повідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Банк Форум» до Чаплигіної Інни Василівни,
Чаплигіна Сергія Дмитровича, Папояна Мушега Жораєвича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
розгляд якої відбудеться 10.12.2015 р. о 15.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів,
№31, каб. №12, 19.

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

Суддя Т. І. Скрипниченко
У провадженні Фрунзенського районного суду м. Харкова

знаходиться цивільна справа за позовом Управління служб у
справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Хар-
ківської міської ради, в інтересах малолітньої Камінскас Софії
Вікторівни до Камінскас Наталії Олександрівни, треті особи –
Харківський обласний будинок дитини №3, Ільяшенко Світ-
лана Миколаївна, про позбавлення батьківських прав, стяг-
нення аліментів та встановлення опіки. Фрунзенський
районний суд м. Харкова цим оголошенням викликає Камін-
скас Наталію Олександрівну до Фрунзенського районного
суду за адресою: м. Харків, бульвар Б. Хмельницького, 32/38,
каб. № 13, на судове засідання, призначене на 11.12.2015 року
об 11.00 відповідно до ст. 74 ЦПК України. У разі неявки до
суду без поважних причин та неповідомлення суду про при-
чини неявки справу може бути розглянуто без відповідача.

Суддя С. О. Іващенко

Ускова Вікторія Вікторівна, зареєстрована за адресою:
Донецька область, Добропільський район, м. Білицьке,
вул. Горького, 29/5, фактично проживаюча в м. До-
нецьку, викликається до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі за позовом Ускова Олексія Володимировича до
Ускової Вікторії Вікторівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 року о 08.30
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Кузишина Ярему
Михайловича, зареєстрованого: с. Грушка Тлумацького
району Івано-Франківської області, у справі за позовом
Бєлих Олени Юріївни до Кузишина Яреми Михайловича,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Служба у
справах дітей Верховинської районної державної адміністра-
ції, про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька та дозволу на оформлення документів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького
районного суду за адресою: м. Тлумач, вул. Винниченка, 14
«а», 7 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв.

Неявка в судове засідання не є перешкодою для розгляду
справи.

В.о. голови суду У. Ю. Луковкіна

Ленінський районний суд м. Кіровограда повідомляє
відповідачів - Сідорчука Сергія Едуардовича, який прожи-
ває за адресою: м. Кіровоград, вул. Н.П’ятихатська, 20-а,
кв. 15, та Сідорчук Оксану Іванівну, яка проживає за адре-
сою: м. Кіровоград, с. Гірниче, Лінія, 1-а, буд. 2, кв. 1, що
судове засідання по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Сідор-
чука Сергія Едуардовича, Сідорчук Оксани Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором 014-
09.5-83382 від 05.06.2008 року відбудеться в приміщенні
Ленінського районного суду м. Кіровограда (вул. Велика
Перспективна, 40, м. Кіровоград), зал судових засідань
(каб. 508) об 11.00 год. 09.12.2015 року.

Суддя Іванова Л. А.
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У Бердянському міськрайонному суді Запорізької
області знаходиться цивільна справа №310/7118/15-ц
за позовом АТ «Дельта Банк» до Шаймухаметова
Артура Фарісовича, Шаймухаметової Катерини Іго-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на
22 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв. за адресою: За-
порізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
501. Суддя Петягін В.В., тел. (06153) 3-63-75.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
повідомляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна
справа № 204/8395/2014-ц (провадження № 2/204/479/2015)
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Савостенка Андрія Вале-
рійовича, Савостенко Людмили Олександрівни, Баранець
Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Баранець Тетяна Володимирівна виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2015
року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 77-б, кабінет № 17.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки Баранець Тетяни Володимирівни справу буде
розглянуто в її відсутність.           Суддя В. В. Самсонова

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Шамріну Світлану Ана-
толіївну (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2349015224) як відповідача у
справі № 150/15 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.12.2015 р. об
11:40 год. у приміщенні третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Ярошовець В. М.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача:

Лукопьорова Андрія Віталійовича для розгляду ци-
вільної справи за позовом Лукопьорової Інни Омеля-
нівни до Лукопьорова Андрія Віталійовича про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 11 грудня 2015 року
о 13 годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання
— 18 грудня 2015 року о 13 годині 30 хвилин) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області. У разі не-
явки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р.Р. Потапенко

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон 

з реалізації зерна, білизни постільної, поліетилену,
шапок, відер, шкарпеток та товарів медичного 

призначення.
Аукціон відбудеться 28 грудня 2015 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Гоняний
Л.В. (234-85-35), Шкляр Л.П. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України - www.gosrezerv.gov.ua.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Нестеренко Віолетту Віталіївну
в справі за позовом Мальцева Дмитра Ілліча, Маль-
цевої Ганни Павлівни до Нестеренко Віолети Віталі-
ївни про розірвання спадкового договору в судове
засідання, яке відбудеться 10.12.2015 року о 10.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засі-
дань № 5.

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

Суддя В. В. Москаленко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Афа-
насьєву Ларису Леонідівну, 22.11.1965 р.н., остання ві-
дома адреса: м. Одеса, вул. Терешкової, 13, як
відповідача в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Афанасьєвої Лариси Лео-
нідівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке
призначено до слухання на 21.12.2015 року о 09.45 год.
у каб. 208 за адресою: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1а.

У разі неявки Афанасьєвої Лариси Леонідівни в су-
дове засідання без поважної причини, розгляд справи
буде проведено у її відсутність за наявними в ній дока-
зами.

Суддя І. А. Мазун

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Поліщук Олександр Васильович, Поліщук
Надія Миколаївна, Скринник Сергій Володимирович,
Скринник Володимир Васильович, Черноморець Євген
Юрійович викликаються на 16.12.2015 року о 08.30 год. до
Красноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, до каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам та третій особі пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Токарєв А. Г.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Мішнєву
Наталію Олександрівну по справі № 433/2195/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Мішнєвої Наталії Олександрівни
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 11 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 викликає
відповідачів: Кутоловського Олександра Костянтиновича,
Кутоловську Дар’ю Олександрівну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до Кутоловського
Олександра Костянтиновича, Кутоловської Дар’ї Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 11.12.2015 р. о
08.00 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

Апеляційний суд м. Києва викликає позивача Ма-

малата Сергія Івановича, місце реєстрації: м. Київ,

вул. Щорса, 32 Г, кв. 62, у судове засідання на 14

грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. на розгляд справи

за позовом Автогосподарства при ГУМВС України в

м. Києві до Мамалата Сергія Івановича про відшко-

дування шкоди, яка відбудеться в приміщенні суду:

м. Київ, вул. Солом’янська, 2а.

Суддя О. Ф. Лапчевська

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовом ПАТ «Дельта Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором:
Лєнь Павла Михайловича, 24.07.1976 р.н., Рябова Юрія
Анатолійовича, 12.12.1975 р.н., Свириденко Наталію
Олександрівну, 20.08.1988 р.н., ТОВ «Промислова ком-
панія «Стальтранс», розгляд справи №409/2431/15-ц від-
будеться 18.12.2015 р. о 09 год.

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

Із опублікуванням оголошення відповідачі вважа-
ються належним чином повідомленими про час, день та
місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова,
157) перебуває цивільна справа №224/1200/14-ц за позовом
Пірожнікової Наталії Анатоліївни до Пірожнікова Олександра
Олександровича про розірвання шлюбу.

Позивач по справі: Пірожнікова Н.А., 10.08.1979 р.н., відпо-
відач: Пірожніков О.О., 12.08.1979 р.н., останнє відоме місце
реєстрації яких за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве,
вул. Залізнича, буд. 84, кв. 47, викликаються для участі у від-
критому судовому засіданні, призначеному на 13.00 годину
11.12.2015 року в залі суду №8 (корпус №1).

У випадку неприбуття позивач та відповідач повинні повідо-
мити суд про причини неявки. В іншому випадку справа буде
розглянута в їхню відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Леміщенко О. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя
Ю.Б. Янюк) викликає в судове засідання у справі за адміністративним
позовом ТОВ «ВІКТВА» до Виконкому Дебальцівської міськради, Де-
бальцівської міської ради, третя особа: ТОВ «Автотранс-АТП 11407»
про визнання дій протиправними та скасування Виконкому Дебаль-
цівської міськради, зобов’язання вчинити певні дії, як відповідачів:
Виконавчий комітет Дебальцівської міської ради, що розташований
по вул. Радянська, буд. 85 в м. Дебальцеве Донецької області, Де-
бальцівську міську раду Донецької області, що розташована по вул.
Радянська, буд. 85 в м. Дебальцеве Донецької області. Судове засі-
дання призначено на 11 грудня 2015 року о 10.00 год. за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.17.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
їх відсутності. Суддя Ю. Б. Янюк

Комінтернівський районний суд м. Харкова по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Зеніної Ва-
лентини Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором викликає відповідача Зеніну Ва-
лентину Миколаївну на 09.12.2015 року о 10.30 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Комінтер-
нівського районного суду м. Харкова в залі засідань 
№ 9 за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

Ваша явка обов’язкова. У разі неявки до суду в зазна-
чений день та час без поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки, справа буде розглянута без
вашої присутності на підставі наявних по справі доказів
із постановленням заочного рішення.

Суддя Курганникова О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя Т.І. Котормус) викликає в судове засідання
у справі за позовом Селютіної Катерини Василівни до
Селютіна Володимира Олександровича про розірвання
шлюбу, як відповідача Селютіна Володимира Олексан-
дровича, останнє місце проживання: 86130, Донецька
обл., м. Макіївка, вул. Токарна, 73. Судове засідання при-
значено на 10 грудня 2015 року о 09.30 год.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України,
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Т. І. Котормус

10 грудня 2015 року о 10.00 годині в приміщенні Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області (м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5, каб. 300) відбудеться слухання
цивільної справи №219/4984/15-ц (2/219/2439/2015) за по-
зовною заявою Акусова Володимира Вікторовича до Акусова
Дмитра Володимировича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідачу Aкусовy Дмитру Володимировичу нада-
ється можливість надати свої заперечення за позовною
заявою та докази. При неявці відповідача в судове засі-
дання необхідно повідомити суд, у противному випадку
справа буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівськ-
Енергія» до Разумного Олега Івановича про стягнення суми
заборгованості за теплову енергію.

Відповідач у справі Разумний Олег Іванович, який мешкає за
адресою: м. Артемівськ Донецької області, вул. Петровського,
97, кв. 76, викликається на 9:30 год. 9 грудня 2015 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по сутi.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буле розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 10 грудня 2015 року о 15.30 год. за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.24, по
скарзі ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» на про-
типравні дії та бездіяльність ВДВС, як заінтересовану
особу: Ярему Миколая Івановича, останнє місце прожи-
вання: 84313, Донецька область, м. Макіївка,Червоногвар-
дійський р-н, с. Горького, вул. Чубаря, 7/60.

Заінтересованій особі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки заінтересованої особи в судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 8 грудня 2015 року о 15.30 год. за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.24, у
справі за позовом Іонової Ольги Сергіївни до Шедлов-
ського Ярослава Олеговича про надання дозволу дитині на
виїзд з зони АТО, як відповідача: Шедловського Ярослава
Олеговича, останнє місце проживання: 83200, Донецька
область, м. Макіївка, м-н Центральний, 8/23.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Суддя О. О. Наумик

Красноармійським міськрайонним судом Донець-
кої області здійснюється спеціальне судове провад-
ження по кримінальному провадженню за
обвинуваченням Ростовського Едуарда Станіславо-
вича, 13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Ростовському Е.С., 13.08.1971 р.н.,
необхідно з’явитися до зали судових засідань № 9
Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: 85302, Донецька область, м.
Красноармійськ, вул. Горького, б.22, на 11 січня
2016 р. о 09.30 год.

Суддя І. В. Корнєєва

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Назарової Ганни
Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі: Назарова Ганна Олегівна,
27.05.1980 року народження, зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, 5/12.

Справу призначено до розгляду на 09.30 годину 11
грудня 2015 року.

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

Суддя С. І. Жамбровський

Краснолиманським міським судом Донецької
області (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе,
13) розглядається кримінальне провадження за
звинуваченням Савкіна Володимира Євгеновича у
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Савкін Володимир Євгенович ви-
кликається до каб. № 27 суду на 9 грудня 2015 року
о 09 годині 00 хвилин для участі у підготовчому су-
довому засіданні.

Суддя Шавиріна Л. П.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13)
розглядається адміністративна справа за позовом
Кутакової Валентини Яківни до Управління Пенсій-
ного фонду України в Петровському районі м. До-
нецька про визнання незаконним та скасування
рішення, стягнення коштів.

Позивач Кутакова В.Я. викликається до каб. № 18
суду на 11 грудня 2015 року о 08 годині 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. В. Бікезіна

ПАТ «Укртелеком»
з 15.12.2015 року для абонентів «SIP-лінія» 

(інтернет-телефонія) впроваджує послугу 

«Вибір телефонного номеру». Послугою 

можуть скористатись фізичні і юридичні

особи, абоненти ПАТ «Укртелеком».
Деталі на сайті www.ukrtelecom.ua і за телефо-

нами 0-800-506-800 та 0-800-506-801.

Глухівським міськрайонним судом Сумської об-

ласті викликається до суду:

- Кравченко Наталія Володимирівна (останнє ві-

доме місце проживання: 41835, Сумська обл., Глу-

хівський р-н, с. Червоне, вул. Шевченка, буд. 94) на

09 годин 00 хвилин 10.12.2015 р. для участі у роз-

гляді справи № 576/2271/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Васянович В.М.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Габар Ольги Сергіївни до Жуліна Олександра
Сергійовича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідач по справі: Жулін Олександр Сергійович, який за-
реєстрований: Іллічівський район, м. Маріуполь, вул. Сєченова,
буд. 59, кв. 51, викликається о 08 годині 11 грудня 2015 року та
о 08 годині 16 грудня 2015 року до суду, кабінет № 14, 15, 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
за його відсутності на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Дружківський міський суд Донецької області викликає
відповідачів: Макарову Світлану Валеріївну, 13.10.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 84-69, Макарова Сергія Анатолійовича,
15.08.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Комсомольська, 54-88, по
справі за позовом Авдєєвої Ніни Вікторівни до Макарової
Світлани Валеріївни, Макарова Сергія Анатолійовича про
позбавлення батьківських прав на дітей та стягнення алі-
ментів на їх утримання, в судове засідання, яке відбудеться
9 грудня 2015 р. о 13.00 год. у приміщенні суду за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. У разі не-
явки в судове засідання суд розглядатиме справу за відсут-
ності відповідачів за наявними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Гребенюк Віталій Петрович (останнє відоме

місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-

ганськ, вул. Фестивальна, буд. 23) на 09 годин 30

хвилин 11.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 433/2418/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Хріпко Дмитро Романович (останнє відоме

місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-

ганськ, кв. Комарова, буд. 15, кв. 63) на 10 годин 30

хвилин 11.12.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 433/2597/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Южний міський суд Одеської області викликає Полін-
ського Станіслава Анатолійовича в якості відповідача по
цивільній справі №519/1056/15-ц за позовом представ-
ника ПАТ КБ «Приватбанк» до Полінського Станіслава
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у розмірі 16 755,71 грн у судове засі-
дання на 09 грудня 2015 року о 10.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григо-
рівського Десанту, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Полінського Станіслава Ана-
толійовича у судове засідання, справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Южний міський суд Одеської області викликає Гар-
буз Вікторію Вікторівну в якості відповідача по цивіль-
ній справі №519/1086/15-ц за позовом представника
ПАТ КБ «Приватбанк» до Гарбуз Вікторії Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром у розмірі 23 909,75 грн у судове засідання на 09
грудня 2015 року о 10.00 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського
Десанту, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Гарбуз Вікторії Вікто-
рівни у судове засідання, справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя З. І. Барановська
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реклама. оголошення
В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (85110, м. Костянтинівка, пр-т

Ломоносова, 157) перебувають цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський Акціонерний Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі № 233/4991/15-ц Лихота Олена Вікторівна, 20 червня 1965 р. н., зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Пугачова, буд. 2, кв. 41, викликається для участі у відкритому
судовому засіданні, призначеному на 09 годину 30 хвилин 11 грудня 2015 року в залі суду №3 (корпус №1).

Відповідач по справі № 233/5004/15-ц Шутий Олександр Ілліч, 25 серпня 1966 р. н., зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Горького, буд. 36 а, викликається для участі у відкритому су-
довому засіданні, призначеному на 09 годину 15 хвилин 11 грудня 2015 року в залі суду №3 (корпус №1).

Відповідач по справі № 233/5012/15-ц Лихота Олена Вікторівна, 20 червня 1965 р. н., зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Пугачова, буд. 2, кв. 41, викликається для участі у відкритому
судовому засіданні, призначеному на 09 годину 00 хвилин 11 грудня 2015 року в залі суду №3 (корпус №1).

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки. В іншому випадку справа
буде розглянута в їх відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя О. В. Білик

Арцизький районний суд Одеської області викликає представника Татарбунарського
відділу Арцизького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській
області (адреса: 68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. К. Маркса, 15) в якості
третьої особи по цивільній справі № 515/211/15-ц за позовом Федорова Порфирія Гурі-
йовича до Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській об-
ласті, Державної казначейської служби України про стягнення шкоди, заподіяної
незаконними діями правоохоронних органів. Розгляд справи призначено на 17.12.2015 р.
о 14 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки третьої особи у судове засідання або неповідомлення про причину його
неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О. М. Крутова

Городоцький районний суд Львівської області викликає
Лилика Назарія Івановича, 21.09.1992 р.н. (останнє відоме
місце реєстрації і проживання — вул. Шкільна, 8, с. Шоло-
миничі, Городоцький р-н, Львівська обл.) відповідачем у су-
дове засідання на 11 год. 30 хв. 11 грудня 2015 р. за
адресою: майд. Гайдамаків, 30, м. Городок, Львівська об-
ласть, у справі за позовом Пелеха Романа Богдановича про
стягнення боргу за договором позики.

Згідно із ст.74 ЦПК України, з опублікуванням цього ого-
лошення відповідач вважається належно повідомленим про
час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд, відпо-
відно до положень ст.169 ЦПК України, вирішить справу на
підставі наявних у ній доказів (постановить заочне рішення).

Суддя Н. Яворська 

В провадженні Ірпінського міського суду Київської об-
ласті перебуває цивільна справа за позовом Семенової
Тетяни Віталіївни до Семенова Володимира Олександро-
вича, треті особи: КП «Управління житлово-комуналь-
ного господарства «Гостомель» Гостомельської
селищної ради Київської області», Семенов Олександр
Володимирович, Семенов Віталій Володимирович, Семе-
нова Тетяна Сергіївна, Семенова Тетяна Олександрівна,
Семенов Данило Віталійович про визнання особи такою,
що втратила право на проживання.

Суд викликає на 10.12.2015 р. на 09:30 год. Семенова
Володимира Олександровича якості відповідача. Явка
обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Арцизький районний суд Одеської області викликає пред-
ставника Державної казначейської служби України (адреса:
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) як відповідача по цивільній
справі № 515/211/15-ц за позовом Федорова Порфирія Гу-
рійовича до Головного Управління Міністерства внутрішніх
справ України в Одеській області, Державної казначейської
служби України про стягнення шкоди, заподіяної незакон-
ними діями правоохоронних органів. Розгляд справи при-
значено на 17.12.2015 р. о 14 год. 00 хв. у залі № 1
Арцизького районного суду Одеської області за адресою:
вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз Одеської області,
суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає пред-
ставника Головного Управління Національної поліції в Одеській
області (адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 12) як відпо-
відача по цивільній справі № 515/211/15-ц за позовом Федо-
рова Порфирія Гурійовича до Головного Управління
Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, Дер-
жавної казначейської служби України про стягнення шкоди, за-
подіяної незаконними діями правоохоронних органів. Розгляд
справи призначено на 17.12.2015 р. о 14 год. 00 хв. у залі № 1
Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Кру-
това О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Боро-
ховича Ігоря Вікторовича як відповідача по цивільній
справі № 752/14462/15-ц за позовом Приватного акціо-
нерного товариства «Страхова компанія «Граве Україна»
до Бороховича Ігоря Вікторовича про відшкодування
збитків у судове засідання на 22 грудня 2015 р. о 09-00.

Адреса суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14 а, каб.14,
суддя: Сальникова Н.М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у справі доказами, відповідно до
ст.169 ЦПК України.

Суддя Н.М.Сальникова

Першотравневий районний суд Донецької області ( 87400, смт
Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравневого району Донецької
області) розглядає цивільну справу за позовом приватного акціо-
нерного товариства «Лізинг інформаційних технологій» про стяг-
нення з Сороколєтової Людмили Василівни, 14.07.1984 року
народження, заборгованості за кредитним договором (останнє місце
прописки якої: смт Мангуш, вул. Фонтанна, 6 Першотравневого
району Донецької області).

Відповідачка викликається на 14 грудня 2015 року о 10-00 го-
дині у Першотравневий районний суд, кабінет № 7, для участі у
справі по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову,
докази до 14 грудня 2015 року. У випадку неприбуття відповідачки
вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності за наявними матеріалами. 

Суддя С. В. Трегубенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84112, м. Слов’янськ Донецької області,
вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бе-
левича Андрія Олеговича, ПАТ КБ «Приват Банк»
до Благій Олександра Володимировича, ПАТ КБ
«Приват Банк» до Хомко Романа Юліановича,
ПАТ КБ «Приват Банк» до Євстратова Олега Оле-
говича, ПАТ КБ «Приват Банк» до Брова Світлани
Дмитрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачі у справах: Благій
Олександр Володимирович, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Горлівка, проспект Леніна,
б.221, кв.61, викликається на 15 грудня 2015
року на 9.00 годину, Белевич Андрій Олегович,
який зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2, гуртожиток, виклика-
ється на 15 грудня 2015 року на 9.10 годину,
Хомко Роман Юліанович, який зареєстрований
за адресою: м. Слов’янськ, пр. Виноградний, б.
5, викликається на 15 грудня 2015 року на 9.20
годину, Євстратов Олег Олегович, який зареєс-
трований за адресою: м. Горлівка, вул. П.Кор-
чагіна, б. 44-а, кв.42, викликається на 15
грудня 2015 року на 9.30 годину, Брова Світ-
лана Дмитрівна, яка зареєстрована за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Криворіжська, б.24, викли-
кається на 15 грудня 2015 року на 9.40 годину
до Слов’янського міськрайонного суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
явки відповідачі повинні повідомити суд про
причини, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Суддя Алексєєнко І.П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Акцент-Банк» до Гукової О.О. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач у цивіль-
ній справі № 233/5757/15-ц — Гукова Олена
Олександрівна, 11.07.1982 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова,
12/22, викликається у судове засідання на 09-00 год.
11.12.2015 року. Розгляд зазначеної цивільної справи
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрай-
онного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Гордєєва Сергія Володимировича, 12.04.1988 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Чер-
нівці, вул. Заньковецької, буд. 29, кв. 25, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Гордєєва С. В. про
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09-30 год. 14
грудня 2015 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку його неявки в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Чебан

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» до Білевича Олексія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в якості відповідача по вказаній справі Білевича
Олексія Миколайовича, останнє відоме місце прожи-
вання та реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул.
М. Лагунової, буд. 10-А, кв. 136.

Розгляд даної справи призначено на 08 год. 45 хв. 11
грудня 2015 року та відбудеться у залі суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана
справа буде розглянута за відсутності відповідача за на-
явними в справі матеріалами з постановленням заоч-
ного рішення.

Суддя H.M. Петришин

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом AT «Сбербанку Росії» до Бунятова Механ
Ейваз огли, Вєлієв Асіф Ельман огли про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачі заре-
єстровані: Бунятова Механ Ейваз огли за адресою: 
м. Донецьк, вул. Антропова, буд. 4 та Вєлієв Асіф Ельман
огли за адресою: м. Донецьк, вул. Октябрська, буд. 6,
викликаються на 23.12.2015 р. о 08.30 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про дату, час і місце роз-
гляду справи, і у разі неявки до суду, справа може бути
розглянута за їх відсутності. 

Суддя Владимирська І.М.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в
якості відповідачів Єрохіну Оксану Володимирівну, Кольцова Во-
лодимира Володимировича, Московчука Валерія Андрійовича, Гор-
шкову Світлану Миколаївну, Опришка Дениса Анатолійовича,
Тюріну Ольгу Анатоліївну, Зеленську Ольгу Анатоліївну, Критиніну
Любов Георгіївну, Самойленко Олесю Анатоліївну для участі в ци-
вільних справах за позовом ПАТ «Дельта Банк», які відбудуться 11
грудня 2015 року: до Єрохіної Оксани Володимирівни о 13:00 го-
дині; до Кольцова Володимира Володимировича о 13:15 годині; до
Московчука Валерія Андрійовича о 13:30 годині; до Горшкової Світ-
лани Миколаївни о 13:45 годині; до Опришка Дениса Анатолійо-
вича о 14-00 годині; до Тюріної Ольги Анатоліївни о 14:15 годині;
до Зеленської Ольги Анатоліївни о 14:30 годині; до Критиніної Лю-
бові Георгіївни о 14:45 годині; до Самойленко Олесі Анатоліївни о
15:00 годині про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи. У разі
неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає в
якості відповідачів Найденка Віталія Анатолійовича, Кліщенка
Володимира Миколайовича, Черську Тетяну Віталіївну, Серьогіну
Лілію Миколаївну, Близнюка Ігоря Юрійовича, Діткевича Ми-
хайла Григоровича, Ахунова Ігоря Каміловича, Полтавець Ната-
лію Вікторівну, Руднєву Марину Юріївну для участі в цивільних
справах за позовом ПАТ «Дельта Банк», які відбудуться 14
грудня 2015 року: до Найденка Віталія Анатолійовича о 13:00 го-
дині; до Кліщенка Володимира Миколайовича о 13:15 годині; до
Черської Тетяни Віталіївни о 13:30 годині; до Серьогіної Лілії Ми-
колаївни о 13:45 годині; до Близнюка Ігоря Юрійовича о 14:00
годині; до Діткевича Михайла Григоровича о 14:15 годині; до
Ахунова Ігоря Каміловича о 14:30 годині; до Полтавець Наталії
Вікторівни о 14:45 годині; до Руднєвої Марини Юріївни о 15:00
годині про стягнення заборгованості за кредитним договором у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи. У разі
неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає
в якості відповідачів Макарцева Володимира Миколайовича,
Бондаренка Сергія Олександровича, Морозова Андрія Олек-
сандровича, Бабушкіну Тетяну Олександрівну, Соболєва
Сергія Юрійовича, Кліщова Сергія Івановича, Подкуйко Ан-
дрія Сергійовича для участі в цивільних справах за позовом
ПАТ «Дельта Банк», які відбудуться 10 грудня 2015 року: до
Макарцева Володимира Миколайовича о 15.00 годині; до
Бондаренка Сергія Олександровича о 15:10 годині; до Мо-
розова Андрія Олександровича о 15:20 годині; до Бабушкіної
Тетяни Олександрівни о 15:30 годині; до Соболєва Сергія
Юрійовича о 15:40 годині: до Кліщова Сергія Івановича о 15
50 годині, до Подкуйко Андрія Сергійовича о 16:00 годині
про стягнення заборгованості за кредитним договором у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Днiпровський районний суд м. Києва повiдомляє Iлля-
шенко Галiю Шавкетiвну про те, що 09 жовтня 2015 року
Днiпровським районним судом м. Києва у цивiльнiй справi
за позовом Iлляшенко Андрiя Дмитровича до Iлляшенко
Галiї Шавкетiвни про розiрвання шлюбу було ухвалено за-
очне рiшення, яким позов Iлляшенко Андрiя Дмитровича до
Iлляшенко Галiї Шавкетiвни про розiрвання шлюбу було за-
доволено. Шлюб мiж Iлляшенко Андрiєм Дмитровичем та
Iлляшенко Галiєю Шавкетiвною було розірвано.

Одночасно повiдомляємо, що апеляцiйна скарга на рi-
шення суду може бути подана протягом десяти днiв з дня
його проголошення. Особи, якi брали участь у справi, але не
були присутнi у судовому засiданнi пiд час проголошення
судового рішення, можуть подати апеляцiйну скаргу протя-
гом десяти днiв з дня отримання копiї цього рiшення.

Заочне рiшення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою вiдповiдача. Заяву про пе-
регляд заочного рiшення може бути подано протягом десяти
днiв з дня отримання його копiї.

Суддя В. П. Катющенко

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Полюхович Ірину Юріївну, 25.12.1986 р.н.
(останнє відоме місце проживання та реєстрації: вул.
Леніна, 87, с. Бірки Зіньківського району Полтав-
ської області), як відповідача в судове засідання у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Полюхович Ірини Юріївни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 17 грудня 2015 року
о 9 годині 10 хвилин у приміщенні Зіньківського ра -
йонного суду Полтавської області за адресою: По-
лтавська область, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2-А,
головуючий по справі суддя Дем’янченко С.М. Явка
до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Шума Володимира Володимировича,
20.01.1966 р.н. (останнє відоме місце проживання та
реєстрації: вул. Барильця, буд. 38, м. Зіньків Полтав-
ської області), як відповідача в судове засідання у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Шума Володимира Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 року
о 9 годині 10 хвилин у приміщенні Зіньківського ра -
йонного суду Полтавської області за адресою: По-
лтавська область, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2-А,
головуючий по справі суддя Дем’янченко С.М. Явка
до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Коростенський міськрайонний суд Житомир-
ської області викликає в судове засідання Мазуніну
Аллу Миколаївну як відповідача по цивільній справі
№ 279/7268/14-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Мазуніної Алли
Михайлівни, Полякова Олега Івановича, Ткачук
Аліни Анатоліївни за участю третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог, Іванченка Віталія Ана-
толійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке призначене до судового
розгляду на 22.12.2015 року о 14 годині 00 хвилин
за адресою: Житомирська область, м. Коростень,
вул. Cocновського, 38, каб. 28.

В разі неявки в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення суду про причини не-
явки, справу буде розглянуто за вашої відсутності на
підставі наявних у матеріалах справи даних.

Суддя В. М. Снігір

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/10411/15-ц за позовом Скорик Валерії Валеріївни
до Савицького Володимира Францевича, Савицької
Анастасії Володимирівни, третя особа: Бердянська ре-
гіональна товарна біржа «Нерухомість Приазов’я» про
визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним.

Розгляд справи призначено на 11.12.2015 року о
10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 402, суддя Черткова H.І., тел. 3-61-
94.

Суд викликає як відповідачів: Савицького Володи-
мира Францевича, Савицьку Анастасію Володимирівну.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів
у судове засідання справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Суддя Н. І. Черткова

Києво-Святошинський районний суд Київ-
ської області (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) ви-
кликає в судове засідання відповідача
Тритиніченка Валерія Олександровича, яке при-
значено на 09 грудня 2015 р. об 11:30 год. по
розгляду цивільної справи №369/9400/15-ц за
позовом Мусіч Олександра Миколайовича до
Тритиніченка Валерія Олександровича про ро-
зірвання договору позики та стягнення збитків.

У разі неявки справа буде заслухана у Вашу
відсутність.

Суддя В.В.Нікушин

Щорський районний суд Чернігівської області викликає
як відповідача Апецько Миколу Дмитровича (останнє ві-
доме місце знаходження: 15252, Чернігівська обл., Щор-
ський район, с. Кучинівка, вул. Попудренко, 28) по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Експрес-Банк» до Апецько Миколи Дмитровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10 грудня 2015 року 
о 14:00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Щорс, 30
років Перемоги, 37б.

Суддя Чигвінцев М.С.
Попереджаємо, що у разі неявки відповідача Апецько

Миколи Дмитровича — в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки справу
буде розглянуто за його відсутності за наявності доказів,
що містяться в матеріалах справи.

Городоцький районний суд Львівської області 
викликає Дзюбу Ігоря Михайловича, 07.12.1966 р.н.
(останнє відоме місце реєстрації і проживання — 
с. Родатичі, Городоцький р-н, Львівська обл.) відпові-
дачем у судове засідання на 10 год. 30 хв. 11 грудня
2015 р. за адресою: майд. Гайдамаків, 30, м. Городок,
Львівська область, у справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення боргу за кредитним договором.

Згідно із ст.74 ЦПК України, з опублікуванням цього
оголошення відповідач вважається належно повідом-
леним про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд,
відповідно до положень ст.169 ЦПК України, вирішить
справу на підставі наявних у ній доказів (постановить
заочне рішення).

Суддя Н. Яворська

Дарницький районний суд м. Києва викликає Петрусь Тетяну Олек-
сіївну, 16.04.1959 р.н., місце реєстрації якої по м. Києву та Київській об-
ласті не встановлено, останнє відоме місце проживання: АРК, Ялтинський
район, м. Алупка, вул. Нагорна, буд. 31, Петруся Юрія Валерійовича,
01.01.1981 р.н., місце реєстрації якого по м. Києву та Київській області
не встановлено, останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська
обл., Дніпропетровський р-н, с. Дослідне, вул. Наукова, буд. 42, кв. 91,
Безуменка Володимира Вікторовича, 09.06.1968 р.н., місце реєстрації
якого по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме
місце проживання: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул.
Набережна Перемоги, буд. 58, кв. 286, яке відбудеться під головуванням
судді Коренюк A.M. о 12 год. 00 хв. 14.12.2015 року за адресою: м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення відповідачі: Петрусь Тетяна Олексіївна,
Петрусь Юрій Валерійович, Безуменко Володимир Вікторович вважаються
повідомленими про час та місце розгляду справи.
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Біловодським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Гончарова Наталя Миколаївна (останнє відоме місце
проживання: 94780, Луганська обл., м. Ровеньки, 
смт Ясенівський, вул. Папаніна, буд. 99) на 16 годину 10
хвилин 17.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/4956/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Лебединський Артем Олександрович (останнє ві-
доме місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свер-
дловськ, вул. II Гвардійський, буд. 18) на 16 годину 20
хвилин 17.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 408/4948/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя Карягіна В. А.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
21 грудня 2015 року о 16:00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9333/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Солдатова
Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Солдатова Дмитра Сергійовича як
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Шевченківським районним судом м.Запоріжжя

викликається до суду:

- Сидоров Дмитро Юрiйович (останнє відоме

місце проживання: 69000, Запорізька обл., м. Запо-

ріжжя, вул. Військбуд, буд. 97, кв. 21) на 15 годину

00 хвилин 17.12.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 336/5151/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Артемова Л. Г.

Прилуцький міськрайонний  суд Чернігівської об-
ласті викликає відповідача Лєбєдєву Світлану Іго-
рівну, останнє відоме місце проживання:
Прилуцький р-н, с. Піддубівка, вул. Кільцева, буд. 4
в судове засідання на 10 год. 00 хв. 14 грудня 2015
року в приміщенні Прилуцького міськрайсуду Чер-
нігівської області, за адресою: м. Прилуки вул. Кот-
ляревського 62, суддя Ільченко О. І. Відбудеться
судове засідання за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Лєбєдєвої Світлани Ігорівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
21 грудня 2015 року о 16:15 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9085/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ларіної Дар’ї
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає Ларіну Дар’ю Олександрівну як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
21 грудня 2015 року о 16:25 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9106/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пашенцева
Дениса Володимировича про стягнення заборгова-
ності.

Суд викликає Пашенцева Дениса Володимиро-
вича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
21 грудня 2015 року о 16:20 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9111/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Харлашина
Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Суд викликає Харлашина Олександра Олексан-
дровича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
21 грудня 2015 року о 16:10 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9033/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Золотухіна
Артура Олександровича про стягнення заборгова-
ності.

Суд викликає Золотухіна Артура Олександровича
як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кравцевої Марії
Петрівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідачку Кравцеву Марію Пет-
рівну в судове засідання, яке відбудеться 18.12.2015
року о 09:15 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64 каб. 506.
Суддя Ревуцький С.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде
розглянута за наявними матеріалами в заочному по-
рядку.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Лук’янчук Павла Івановича про те, що су-
довий розгляд цивільної справи №484/4028/15-ц
провадження №2/484/1778/15 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до нього про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором №DNH4KP28340051 від 20.04.2006 р. в
сумі 73728,26 грн., через неявку відповідача відкладено на
14.12.2015р. на 09:30 год. У вказаний час відповідачу не-
обхідно з’явитися до суду за адресою: вул. К.Маркса, 18,
м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рі-
шення.

Суддя Т.Я.Літвіненко

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
21 грудня 2015 року о 16:05 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9062/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сурженка
Юрія Івановича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Сурженка Юрія Івановича як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Малова Івана Іва-
новича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Малова Івана Івановича
в судове засідання, яке відбудеться 18.12.2015 року
о 09:30 годині в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ре-
вуцький С.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в
судове засідання в якості відповідача Коломієць
Яніну Валентинівну по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості,
останнє відоме місце проживання: м. Черкаси, вул.
Крилова, 95, кв. 64.

Засідання відбудеться 21 грудня 2015 року о
09:45 годині в приміщенні Соснівського районного
суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя,
316 в кабінеті № 237.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глядатися без участі відповідача.

Суддя О.І.Кончина

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє, що 23 грудня 2015 року о 08 годині 30 хвилин в
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської
області за адресою: м. Ромни, Сумської області, вул. Со-
борна № 12, буде слухатися у відкритому судовому засі-
данні цивільна справа № 2/585/1222/15 (унікальний номер
585/3392/15-ц) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бон-
даренко Олени Сергіївни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Бондаренко Олени Сергіївни вона вважається повідомле-
ною про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду у її відсутності.

Роменський міськрайонний суд Сумської області:
(05448) 2-15-47.

Суддя Л.П. Кондратенко

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
повідомляє Мунтян Марину Володимирівну, яка мешкає за
адресою: вул. Ціолковського, 5, в м. Первомайськ Микола-
ївської області, що судовий розгляд по цивільній справі №
провадження 2/484/1878/15 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Мунтян Марини Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, ціна позову: 22 929,42
грн. відкладено на 15.12.2015 року о 10 год. 00 хв.

На вказану дату в призначений час відповідачу слід з’яви-
тися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України, буде розглянутий за її відсутності на підставі наяв-
них у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Суддя Т.В. Маржина

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідачку Поляк На-
талію Іванівну, 06.12.1961 р.н., останнє відоме місце про-
живання вул. Вовчинецька, 25/90, м. Івано-Франківськ,
по справі № 344/14679/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Поляк Н.І. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумаць-
кого районного суду Івано-Франківської області за адре-
сою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
Винниченка, 14-А 14 грудня 2015 року oб 11 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

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
Київської області знаходиться цивільна справа №
359/9893/15-ц, 2/359/2757/2015 за позовом Безпалого
Дмитра Петровича до Попова Олега Анатолійовича про від-
шкодування завданої шкоди.

Розгляд вищезазначеної справи призначено на 10:00
год. 14 січня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях, 72, каб. №7.

В зв’язку з цим суд викликає відповідача Попова Олега
Анатолійовича, останнє відоме місце проживання за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Б.Хмельницького, 10, кв. 1, в су-
дове засідання на вищезазначений час та день.

У разі неявки в судове засідання відповідача суд прийме
рішення на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя В.М. Саган

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Столітнього Дениса Євгеновича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.12.2015 року о
09:30 год. в приміщенні суду за адресою м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: Хмельницька обл., м. Шепетівка
вул. Героїв Небесної Сотні, 30) викликає в судове за-
сідання Матвійчука Олександра Івановича,
26.05.1977 року народження, на 11 год. 00 хв. 16
грудня 2015 року як відповідача у справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Матвійчука Олександра Іва-
новича про стягнення заборгованості. Явка до суду
обов’язкова, у разі неявки до суду та неповідом-
лення причин неявки, або якщо такі причини суд ви-
знає неповажними, справа буде вирішена на підставі
наявних у справі даних та доказів.

Суддя Н.П. Головко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500 м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Попадюк
Миколи Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Попадюк Микола Вікторович (ад-
реса вказана в позовній заяві: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Пестеля, 6/12) викликається на 22.12.2015
року на 10 год. 00 хв. до суду, кабінет № 307, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викли-
кає Горобченка Руслана Івановича як відповідача по цивіль-
ній справі № 705/5551/15ц; 2/705/2096/15 за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Горобченка Руслана Івановича про
стягнення заборгованості, яка призначена до судового роз-
гляду на 24 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин за ад-
ресою: Черкаська область м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості з’яви-
тися до суду та про можливість судового розгляду справи
за Вашої відсутності, необхідно повідомити суд.

Роз’яснюється, що у разі Вашої неявки за викликом суду
або визнання судом причин неявки неповажними, справу
буде вирішено судом за Вашої відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л.C. Годік

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Копайгородської Людмили
Василівни, 11 серпня 1952 року народження про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 09 грудня 2015 року о
10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17, Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В разі
неявки відповідачки справа буде розглянута за її від-
сутності.

Голова суду Лісняк В.В.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає в судове засідання як відпові-
дача гр. України Хачатряна Едіка Григоровича,
01.11.1952 року народження, останнє відоме місце
реєстрації проживання: Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, с. Жовтневе, провул. Радян-
ський, 2/2 у справі за позовом ПАТ «Комерційний
Банк «Приватбанк» до Хачатряна Едіка Григоровича
про стягнення боргу за кредитним договором на 14:00
год. 14 грудня 2015 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
гляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О.І.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 24.12.2015р. о 08 год. 30 хв., суддя Ско-
рик С.А., буде розглядати цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Сідєльника Олександра Зіно-
війовича, Сідєльник Людмили Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Просимо Сідєльника Олександра Зіновійовича, Сі-
дєльник Людмилу Василівну з’явитись до суду за ад-
ресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 417,
на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачів
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя С.А. Скорик

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 17 грудня 2015 року об 11 годині 20
хвилин, як відповідача Теслюченка Олега Миколайо-
вича по цивільній справі № 433/2041/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Теслюченка Олега
Миколайовича про стягнення кредитної заборгова-
ності.

У разі неявки Теслюченка Олега Миколайовича
судове засідання буде проведено без участі остан-
нього в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області ви-
кликає до суду Пєльтій Ольгу Миколаївну, остання адреса реєс-
трації якої: м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 77, кв. 24, як
відповідача по цивільний справі за позовом Пєльтій Андрія Воло-
димировича до Пєльтій Ольги Миколаївни, яка діє в своїх інтер-
есах та інтересах неповнолітньої дитини Пєльтій Дмитра
Андрійовича, третя особа - Орган опіки та піклування Жовтневої
районної адміністрації Маріупольської міської ради, про визнання
осіб такими, що втратили право користування жилим приміщен-
ням, та усунення перешкод у здійсненні права користування та
розпорядження майном, розгляд якої відбудеться 10.12.2015 р.
об 11.30 год. та 18.12.2015 р. о 15.00 год. у приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

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

Суддя О. В. Турченко

В. Олександрівський районний суд Херсонської
області (вул. Ярмаркова, 11 смт. В.Олександрівка
Херсонської області) викликає як відповідача Ко-
вальчук Аллу Василівну до судового засідання на
10.12.2015 року о 09:00 год. за позовом Публічного
Акціонерного Товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Ковальчук Алли Василівни про стяг-
нення заборгованості для участі у судовому
засіданні. У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Хомик І.І.

Борченко Валерія Валеріївна, 27.10.1986 р.н., останнє відоме
місце проживання чи мешкання: м. Нововолинськ Волинської об-
ласті, вул. Центральна, 5, кв. 3, викликається у відкрите судове за-
сідання як відповідач на 10.00 годину 14 грудня 2015 року в
цивільній справі за позовом Борченка Дмитра Михайловича до
Борченко Валерії Валеріївни про розірвання шлюбу.

Відкрите судове засідання в цивільній справі відбудеться під го-
ловуванням судді Решетник Т.О. в приміщенні Дніпровського ра -
йонного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за
адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх,
кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач Борченко Валерія Валеріївна вважається
повідомленою про час і місце розгляду справи. У разі неявки від-
повідача справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Т. О. Решетник

Яворівський районний суд Львівської області викликає
як відповідача Білецького Романа Михайловича, останнє
відоме місце проживання: вул. Грінченка, 13, м. Жовква
Львівської області, у цивільній справі №4 460/2283/15-ц,
2/460/1164/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк» про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі у
власність, у судове засідання, що відбудеться 14 грудня
2015 року о 12 годині 00 хвилин у приміщенні Яворів-
ського районного суду за адресою: м. Яворів, вул. Мако-
вея, 62 Львівської області.

У випадку неявки Білецького Романа Михайловича в су-
дове засідання суд, відповідно до вимог ст. 169 ЦПК Ук-
раїни, розглядатиме справу за його відсутності на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя Гоцко В. І.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає

Колкєра Олександра Ісааковича як відповідача на

17.12.2015 року об 11 годині 15 хвилин у цивільній

справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Колкєра

Олександра Ісааковича про стягнення заборгова-

ності за кредитним договором. Адреса суду: м.

Одеса, вул. В. Стуса, буд. 1а, каб. № 214.

Суддя Михайлюк О. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Козютинську Тетяну Вікторівну як
відповідача по цивільній справі №2/756/5067/15р
(756/10170/15-ц) за позовом ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» до Козютинської Тетяни Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2015 р. о
09.30 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Богородчанський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Масленнікову Олену Петрівну, 31.01.1970
р.н. (смт Богородчани, вул. Шевченка,7/8/44 Івано-Фран-
ківської обл.), як відповідача в судове всідання по цивіль-
ній справі за позовом AT «Дельта Банк» до Масленнікової
О.П. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться 21.12.2015 року о 09.00
год. за адресою: смт Богородчани, вул. Шевченка, 68.

У разі неявки відповідача в судове засідання оголо-
шення вважається належним повідомленням і за справою
буде винесено заочне рішення. У разі неявки в судове за-
сідання з поважної причини, відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про неявку та її причину.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 ГРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1     +4      +4    +9
Кіровоградська -1     +4      +4    +9
Полтавська -1     +4      +4    +9
Дніпропетровська -1     +4      +3    +8
Одеська -2     +3      +4    +9
Миколаївська -1     +4      +4    +9
Херсонська -1     +4      +4    +9
Запорізька -1     +4      +3    +8
Харківська -1     +4      +3    +8
Донецька -1     +4      +3    +8
Луганська -2     +3      +3    +8
Крим +2     +7      +8  +13
Київ +2     +4      +6    +8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Сповідні розписи
заговорили

Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»

КОРЕНІ. Знайти родичів не лише до сьомого коліна, а й значно
глибше зумів житель міста Городні, що на Чернігівщині, Анатолій
Гронь. Список його предків  зайняв величезний  аркуш паперу і сягає
кінця ХVІІ століття. Здійснити таку грандіозну роботу чоловік зміг  зав-
дяки вивченню сповідних розписів. 

Посімейні списки прихожан у межах парафії, котрі були запровад-
жені за часів Гетьманщини і збереглися до сьогодні, є дуже інформа-
тивним історичним джерелом, завдяки якому сучасники можуть від-
стежити свій родовід, що веде у глибину століть. Саме цією цікавою
справою свого часу зайнявся чернігівський історик, шеф-редактор на-
укового журналу «Сіверянський літопис» Сергій Павленко, який від-
новив шість гілок свого генеалогічного дерева. Нещодавно відбулася
презентація книжки «Сповідні розписи села Дягови 1746–1830 років».
Її упорядник — кандидат історичних наук, співробітник Українського
інституту національної пам’яті Сергій Горобець. 

Маленькі патріоти
допомагають армії

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ВОЛОНТЕРСТВО. У Херсонському навчально-виховному яслах-
садку № 41 санаторного типу велику увагу приділяють патріотичному
вихованню. Воно грунтується на національній історії, знанні та обстою-
ванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків,
відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни. Окре-
мої уваги заслуговує волонтерська діяльність дітей, педагогів та бать-
ків. Працівники закладу, небайдужі батьки, студенти кафедри до-
шкільної освіти Херсонського державного університету долучилися до
акції «Допоможемо воїнам АТО». Протягом двох місяців вони плели
маскувальну сітку та збирали кришечки для виготовлення протезів
пораненим. 

Днями тут відбувся науково-методичний семінар «Формування по-
чуття патріотизму в дітей дошкільного віку». Поважним гостем заходу
став воїн АТО, сержант запасу глибинної розвідки 26-ї бригади 12 ба-
тальйону Денис Сікорський, який подарував дітям групи «Ангелятко»
державний прапор України з написами-побажаннями від бійців бата-
льйону. 
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Як приймали особливих гостей 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

НЕЗВИЧНИЙ ДЕНЬ. У Міжна-
родний день інвалідів Закарпат-
ський обласний художній музей
ім. Йосипа Бокшая зробив пода-
рунок цій категорії людей. Понад
півсотні активістів місцевих осе-
редків обласного товариства ін-
валідів, котрі прибули з більшості

районів Закарпаття, стали учас-
никами святкової програми, під-
готовленої для них обласним уп-
равлінням культури.  

Для гостей звучали музичні по-
дарунки — пісні та мелодії у вико-
нанні найталановитіших студентів
Ужгородського державного му-
зичного училища ім. Дезидерія
Задора. Опісля директор музею
Франциск Ерфан, мистецтвозна-

вець Людмила Біксей провели
пізнавальну екскурсію залами
музею. Гості  ознайомилися із йо-
го «золотими фондами», а  також
творами сучасного мистецтва,
представленими на діючій вис-
тавці. 

— Мірилом цивілізованості
суспільства завжди було і є став-
лення до людей із особливими
потребами, — сказав Франциск

Ерфан. — Ті культурні здобутки,
що зібрані в нашому музеї, від-
дзеркалюють духовно-світоглядні
ідеали, є позачасовими цінностя-
ми, бо увібрали в себе дух і праг-
нення митців різних епох. Тому ми
раді показати їх нинішнім відвіду-
вачам. Користуючись нагодою,
запрошуємо й інших краян із
особливими потребами на без-
коштовні відвідини музею.

МАЙСТЕР-КЛАС. Українська біатлоністка Олена Під-
грушна виборола бронзову нагороду на першому етапі
Кубка світу в шведському Естерсунді. У такий ефектний
спосіб капітан української збірної повернулася у великий
спорт. Пропустивши попередній сезон,  Олена цьогоріч
стартувала з індивідуальної гонки  на 15 кілометрів і пока-
зала справжній майстер-клас не лише подругам по коман-
ді, а й іменитим суперницям. 

Тренери «замаскували» капітана команди в третій стар-
товій групі під 81 номером, з яким напередодні переміг ле-
гендарний  норвежець Уле-Айнар Бйорндален. А Олена з
цього укриття добігла до подіуму! Ідеально розподіливши
сили по дистанції (на останньому колі в Підгрушної шостий
час, всього на 14 секунд повільніше Дорен-Абер), на вогне-
вих рубежах вона не схибила жодного разу.

Найбільш напружений момент був, напевно, перед ос-
таннім пострілом на третьому рубежі: Олена витримала по-
справжньому театральну паузу. А на останньому колі по-
трібно було утримати 14 секунд перед Екхофф, що при ці-
леспрямованості Підгрушної стало справою техніки, хоча
збоку здавалося маленьким дивом, враховуючи річну пе-
рерву у виступах нашої біатлоністки.

«Безумовно, під час тренувань ми приділяємо увагу не
лише фізичній підготовці, а й тактиці ведення гонки. Особ-
ливо це стосується індивідуальних гонок, в яких оптимальне
використання сил має найбільше значення. І коли спорт -
сменка може сильно провести останнє коло — це означає,
що вона добре фукнкціонально підготовлена   в даний мо-
мент. Споглядаючи хід дівчат, я з радістю чекаю наступних
стартів», — заявив наставник жіночої збірної Урош Велепец
— словенський фахівець, перша гонка під керівництвом
якого забезпечила подіум жіночій збірній України!

Вінничани отримують 14 онлайн-послуг
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. У Вінниці результа-
тивно працюють над розширен-
ням та поліпшенням якості на-
дання послуг жителям міста, зок-
рема й  онлайн. Так, впровадже-
но сервіс спілкування в реально-
му часі з працівниками відділу
оперативного реагування «Ціло-
добова варта» та сервіс «Персо-
нальний кабінет», що значно

спростило доступ городян до ад-
міністративних послуг. Якщо ра-
ніше через сайт міської ради
можна було отримати три  послу-
ги (архівні довідки, довідка про
невідвідування дитячого до-
шкільного закладу, витяг з плану
зонування), то днями їхній пере-
лік збільшився ще на 11 позицій.
Серед нових — направлення в
дошкільні навчальні заклади
(групи) компенсуючого типу, ви-
дача відомостей з документації

із землеустрою, надання обме-
жень на використання садибної
земельної ділянки тощо.

Отримати онлайн-послугу до-
сить просто. Для цього треба ви-
значити її в каталозі та перейти
за посиланням «замовити послу-
гу». Користувач заповнює реєс-
траційну форму та додає скано-
вані копії необхідних документів,
які адміністратор через персо-
нальний кабінет реєструє в сис-
темі «Прозорий офіс». Відповід-

ний контроль здійснюється через
систему електронного докумен-
тообігу.

«Отримання готового резуль-
тату відбувається у будь-якому
Прозорому офісі за бажанням
клієнта», — зазначила директор
департаменту адміністративних
послуг міської ради Ірина Коп-
чук.

До кінця цього року  перелік
онлайн-послуг у місті планують
довести до 24.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛ. У четвер у штаб-
квартирі УЄФА в швейцарському
Ньоні відбулося жеребкування від-
бірного раунду чемпіонату Європи
2016/2017 серед збірних команд
віком до 19 років.

Перед початком офіційної церемо-
нії капітан збірної України U-19 Павло
Лук’янчук отримав спеціальний приз
УЄФА «FairPlay». Таким чином Євро-
пейський футбольний cоюз відзначив
коректність виступів команди Олек-
сандра Головка у фінальній частині
континентальної першості 2015 року

у Греції, під час якої «синьо-жовті» от-
римали лише дві жовті картки.

За результатами жеребкування ук-
раїнська збірна U-19 потрапила до
квартету 13. Наступної осені міні-тур-
нір кваліфікації відбудеться в Україні,
а наші футболісти посперечаються за
вихід до еліт-раунду турніру з коман-
дами Туреччини, Латвії та Ісландії.
Проведення матчів відбору заплано-
вано на 6, 8 та 11 жовтня 2016 року.

Кращі дві збірні з кожної групи ра-
зом з третьою командою із найліпши-
ми показниками приєднаються до іс-
панців в еліт-раунді чемпіонату. Фі-
нальна частина турніру пройде влітку
2017 року у Грузії.

Україна — господар кваліфікації Євро
серед 19-річних

Павло Лук’янчук (ліворуч) взяв участь 
у жеребкуванні елітного раунду Євро 
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