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Як Україна
платить за тепло

Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

ЦИТАТА ДНЯ

Командувач Сухопутних
військ генерал-лейтенант
Анатолій Пушняков розповів
про реформування у цьому
виді військ

Прем’єр-міністр про те, що відмова реструктуризувати
борг не є перешкодою для МВФ щодо продовження
програми співпраці з Україною

На держслужбу
підбиратимуть онлайн
НАРЕШТІ. Верховна Рада ухвалила Закон «Про державну
службу», за що проголосував 261 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Запроваджується посада секретаря міністерства — це буде державний службовець вищої категорії, який здійснюватиме управління кадрами, управління міністерством і допомагатиме міністрові в роботі. Передбачено й створення комісії, яка за відкритим конкурсом на прозорих засадах
в онлайн-режимі підбиратиме кандидатів на посади в державну
службу. Українській мові надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків. Вона також
є мовою діловодства і документації цих органів та посадових осіб.
Держслужбовець повинен володіти нею вільно, повідомляє УНІАН.
Чинність закону поширюється на державних службовців, зокрема Секретаріату Кабінету Міністрів; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій;
органів прокуратури та військового управління; закордонних дипломатичних установ.

ЦИФРА ДНЯ

18,55

5

млрд гривень

акумулював на 1 грудня Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб.
З них 15,86 млрд грн — в ОВДП,
які перебувають у заставі під кредити НБУ

ЦІНА ПИТАННЯ. «Урядовий кур’єр» з’ясував, чому жителям

не те що різних міст — сусідніх будинків нараховують
різні суми за опалення

Бізнесу пропонують економічні стимули

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Мінфін презентував компромісну редакцію Податкового кодексу
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Ц

ю середу урядовці присвятили докладному опрацюванню кожної зі статей нової редакції Податкового кодексу (йдеться про приблизно 700 сторінок тексту, розробленого за чотири місяці) та за-

галом проекту закону України «Про Державний бюджет на
2016 рік». Наприкінці робочого дня Прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк провів «сигнальне» засідання Кабміну, щоб донести
до уваги українців головні норми документів, які визначатимуть розвиток країни в наступному році.

Він заявив, що під час останнього засідання Національної
ради реформ досягнуто компромісу щодо ефективної та економічно стимулюючої податкової реформи. Перед тим як дати змогу міністрові фінансів Наталії Яресько презентувати суть
податкових напрацювань, узгоджених із критеріями Міжна-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2289.4918
EUR 2504.9330
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.3085
за 10 рублів

родного валютного фонду, глава
уряду зробив лаконічний зачин.
«Мета нового податкового законодавства — прозорість у податковій системі; нова система адміністрування та спрощення сплати податків; зниження податкових ставок і зниження податкових ставок у сплаті податків на
заробітну плату; прозора сис-

тема відшкодування податку на
додану вартість», — сказав він.
За словами Прем’єра, вже розроблено нову систему збору податку на додану вартість через
електронну систему адміністрування ПДВ, і щомісяця фіксується додаткове перевиконання доходів від ПДВ від
2 до 3 мільярдів гривень.
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документи
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо
окремих питань накладення арешту
на майно з метою усунення корупційних
ризиків при його застосуванні
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
1. Статтю 170 викласти в такій редакції:
«Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують
достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може
бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб,
юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким
володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи
кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, — особи, які отримали чи
придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно
або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були
знати, що мета такої передачі — отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
3. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом,
доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті
Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт
також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої
цієї статті.
4. Вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для
забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру
неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного
позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного
позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

реклама



оголошення

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області викликає в судове засідання як відповідача по цивільній справі
№ 709/2491/15-ц Журавльова Анатолія Володимировича,
26.01.1977 року народження, останнє відоме місце проживання: вул. Ватутіна, № 4, с. Придніпровське Чорнобаївського р-ну Черкаської області.
Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хв. 12 січня
2016 року в залі судового засідання № 2 Чорнобаївського
районного суду по вул. Леніна, № 134, смт Чорнобай Черкаської області. Явка відповідача обов’язкова та своєчасна. В
разі неприбуття в визначений судом час відповідача в судове засідання, справа буде розглянута без його участі.



5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів
або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його
заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт
на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після
прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого
судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на
рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові
операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності
або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого,
засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду
визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть
бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують,
що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення,
пересування, відчуження майна.
8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних
підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається».
2. У статті 171:
частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить
арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми
особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою,
у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та
інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
3. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт
майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:
1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір
позовних вимог;
2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди;
частину четверту виключити;
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних
на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором
протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно
повернуто особі, в якої його було вилучено».
3. Перше речення частини третьої статті 172 після слова «години» доповнити
словами «або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача
менший строк».
4. У статті 173:

виклики до суду



реклама



абзац перший частини першої доповнити словами та цифрами «а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього
Кодексу»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні
або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з
підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння,
передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту
майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього
Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної
вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,
третіх осіб»;
у частині п’ятій:
у пункті 1 слова «яке підлягає арешту» замінити словами «на яке накладено
арешт»;
пункт 3 доповнити словами «у разі прийняття такого рішення»;
пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:
«4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі
їх передбачення та вказівку на таке майно;
5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб»;
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не
пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право
оскаржити судове рішення щодо арешту майна».
5. У статті 236:
у першому реченні частини сьомої слова «речі і документи» замінити словами «документи, тимчасово вилучати речі»;
в абзаці першому частини дев’ятої слова «вилученого майна» замінити словами «вилучених документів та тимчасово вилучених речей».
6. Частину другу статті 2971 доповнити реченням такого змісту: «Здійснення
спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається,
крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в
одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а
виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового
розслідування та судового розгляду».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Клопотання про арешт майна, що надійшли на розгляд слідчих суддів,
судів та рішення за якими не прийнято до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
3. Речі, вилучені в ході обшуку житла чи іншого володіння особи на виконання відповідної ухвали слідчого судді, суду до набрання чинності цим Законом, мають правовий статус, визначений законодавством, що діяло до набрання
чинності цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
10 листопада 2015 року
№ 769-VIII

оголошення

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької області) викликає Кондратєву Наталію Борисівну як
відповідача в судове засідання на 10 годину 00 хвилин 14 грудня 2015 року в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кондратєвої Н. Б. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки сторони викликаються у наступне
судове засідання по справі на 10 годину 00 хвилин
29 грудня 2015 року.
Суддя В. М. Вернік
Суддя О. М. Льон

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача
Туренка Миколу Володимировича по справі № 697/2358/15ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Туренка Миколи
Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться
16.12.2015 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 88.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними матеріалами, на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. І. Калашник

Шевченківський районний суд Запорізької області викликає Яворського Артура Олеговича, який проживає за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, вул. Туполева, буд. 6, кв. 39, у судове засідання по цивільній
справі № 336/7187/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
КБ «Приватбанк» до Яворського Артура Олеговича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 16 грудня 2015
року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а,
суддя Зарютін П. В.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до
суду справу може бути розглянуто за їх відсутності на підставі наявних
у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст.169
ЦПК України.
Біловодський районний суд Луганської області викликає на 15.12.2015 р.
о 08 годині 00 хвилин відповідачів по справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський
банк розвитку» про стягнення заборгованості:
- Коневського Івана Петровича, 14.10.1986 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
- Коневську Марію Олександрівну, 02.08.1989 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська,
30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

виклики до суду

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької області) викликає Вуєць Геннадія Валентиновича як
відповідача в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 14 грудня 2015 року в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вуєць Г. В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки сторони викликаються у наступне
судове засідання по справі на 09 годину 00 хвилин
29 грудня 2015 року.
Суддя В. М. Вернік

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
як відповідача Дудника Олександра Володимировича, як третю особу - представника Департаменту Луганської міської ради у справах дітей та сім’ї по цивільній
справі № 409/3067/15-ц за позовною заявою Селезньової Тамари Миколаївни, яка
діє в інтересах неповнолітньої Дудник Єлизавети Олександрівни до Дудника Олександра Володимировича, третя особа - Департамент Луганської міської ради у
справах дітей та сім’ї, третя особа - Служба у справах дітей Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 14.12.2015 року (резервна дата 18.12.2015 року)
о 15 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської області,
місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі
ст. 224 ЦПК України.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, місто Знам’янка, вулиця Маяковського, 30
(суддя Берднікова Г.В., 2 поверх, каб. 11) о 09.00 годині 25 грудня 2015 року
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Кредобанк» до Зіборової Оксани Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У судове засідання викликається відповідач Зіборова Оксана Вікторівна,
12 січня 1973 року народження, останнє відоме місце проживання: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Щорса, 2.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за її відсутності та за
наявними матеріалами справи.
Відповідач зобов’язана повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Полєно B. C.

Суддя Г. В. Берднікова

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
15.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідача по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості:
- Водоп’янову Галину Анатоліївну, 26.05.1965 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Г. В. Булгакова
Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
15.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідача по справі за позовом
ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» про стягнення заборгованості:
- Безродній Сергій Сергійович, 08.12.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Г. В. Булгакова



Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідачів: Винярську Надію Дмитрівну, місце перебування якої невідоме, останнє місце проживання: с. Медведівці, Бучацького району Тернопільської області, та Винярського Богдана Степановича, місце перебування якого
невідоме, останнє місце проживання: с. Зимна Вода, вул. Сонячна, 31, Пустомитівського району Львівської області, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Винярської Надії Дмитрівни, Винярського
Богдана Степановича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено об 11 год. 00 хв. 25 грудня 2015 року в приміщенні Бучацького районного
суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки, відповідачі повинні повідомити суд про причини.
В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у їх відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК
України за наявними в ній доказами.

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
15.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідача по справі за позовом
ПАТ Банк «Траст» про стягнення заборгованості:
— Беседу Олександра Михайловича, 01.01.1954 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Г. В. Булгакова

Суддя В. Б. Федорончук
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача Лівіріна Сергія Михайловича (91006, м. Луганськ,
кв. Героїв Сталінграда, б. 16, кв. 144) по справі № 409/3192/15-ц за позовною
заявою Лівіріної Тетяни Миколаївни про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 15.12.2015 року о 09.00 год. (резервна дата
17.12.2015 р.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності
за наявними доказами.

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

Суддя Третяк О. Г.
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реклама. оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Саргсяна Беніка Нориковича, м. Луганськ, вул. Сорокіна, 25, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/1129/15 за позовом Філонова Сергія Володимировича про стягнення трьох процентів річних, процентів від суми
позики та інфляційних витрат, що відбудеться
26.01.2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст.169 ЦПК України.
Суддя В. В. Тімінський

Біловодський районний суд Луганської області викликає на 15.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідачів
по справах за позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення
заборгованості:
- Федічкіну Вікторію Анатоліївну, 09.09.1974 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
- Федічкіна Дмитра Миколайовича, 23.10.1973 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
- Самріна Олексія Олександровича, останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 372/4050/15-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» до Сиротюка Павла Вікторовича,
Царукяна Самвела Левушовича про стягнення в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, викликає до суду в якості
відповідачів Сиротюка Павла Вікторовича, Царукяна
Самвела Левушовича на 22 грудня 2015 року на 09
годин 45 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Мори О. М. в приміщенні Обухівського районного суду Київської області, що розташований за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б.20,
(тел. 5-12-66).
В разі неявки відповідачів на судове засідання
справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Підозрюваний Мірутенко Володимир Михайлович, 6 вересня 1967 року народження, який зареєстрований та фактично проживає за адресою:
Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна,
буд. 16, кв. 65, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 12 грудня 2015 року,
16 грудня 2015 року в період часу з 09 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв. у кабінет № 2 ГВ в м. Маріуполі Управління СБ України в Донецькій області до старшого
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в
Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Велічка Д.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для допиту вас як
підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 22014050000000466 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437;
ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 263 КК України та
вручення процесуальних документів при здійсненні
спеціального досудового розслідування.

Суддя Г. В. Булгакова

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК»
оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, на електронному торговому
майданчику Української універсальної біржі (www.uub.com.ua)
Перелік кредитів*:
№ лота
1
2
3

Найменування об’ єкта продажу
Право вимоги за кредитним договором 92/28/13-KL
Право вимоги за кредитним договором 53/09/KL
Право вимоги за кредитним договором 183/10/Z

Початкова ціна
продажу, грн.
(без урах. ПДВ)
810 939,04
13 520 580,00
404 843,34

Гарантійний
внесок, грн.
(без урах. ПДВ)
81 093,90
1 352 058,00
40 484,33

* Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи,
крім кредитних спілок).
Перелік активів:
№ лота

Найменування активу

Початкова ціна
лота, грн. (з ПДВ)

4

CHEVROLET EPICA, легковий сєдан-В, 2010 р.в.

174 240,00

Гарантійний
внесок, грн.,
без ПДВ
17 424,00

Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків,
щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду за проведення аукціону. Порядок прийняття
участі в аукціоні в електронній формі розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua.
2. Лоти 1-4 виставляються до продажу на перші торги. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової
ціни лотів.
3. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше двох учасників.
4. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний рахунок
№ 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок
№ 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни лота.
7. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і складають 4% від ціни продажу лоту.
8. Переможець аукціону зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення аукціону: 1) підписати
протокол проведення аукціону; 2) сплатити в безготівковій формі кошти за придбане на аукціоні майно за вирахуванням
суми гарантійного внеску на накопичувальний рахунок Замовника № 32071421201 в Головному Управлінні НБУ України
по м. Києву і Київській обл., код МФО 321024, отримувач – АТ «ЗЛАТОБАНК», код ЄДРПОУ 35894495, протягом 5 (п'яти)
робочих днів після підписання протоколу проведення аукціону; 3) з’явитися до АТ «ЗЛАТОБАНК» для підписання договору
купівлі-продажу/договору про відступлення права вимоги. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, за винятком витрат по організації та проведенню аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00
до 17.00 за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, попередньо зателефонувавши за телефоном:
(044) 495-81-92.
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 25.12.2015 року
На початку проведення аукціону встановлюється час представлення цінових пропозицій, що складає одну годину від
початку аукціону. Після отримання цінової пропозиції встановлюється час представлення пропозицій, що складає одну
годину з моменту отримання останньої цінової пропозиції. У разі закінчення терміну представлення цінових пропозицій
відбувається автоматичне завершення аукціону.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, к. 413, та закінчується 21.12.2015 р. о 17 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55,
тел. (044) 278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39 А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Родіна Максима
Володимировича про стягнення боргу за кредитним
договором. Відповідач у справі Родін Максим Володимирович, 1977 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької
області, вул. Павліка Морозова, 23/2, викликається
на 12 січня 2016 року о 09-00 год. до суду, каб.№1,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя Тітова Т. А.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський
районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 18 грудня 2015 року відповідача: Калашнікова Сергія Михайловича, 12.04.1985
року народження, по цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Калашнікова Сергія Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області суду за адресою: м. Чернігів, вул. Воровського, 4.
У разі неявки в судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у відсутність відповідача.
При публікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається повідомленим про час і місце судового
розгляду.

ОГОЛОШЕННЯ
Державне агентство лісових ресурсів України
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
державних службовців:
- начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.
- заступника начальника Івано-Франківського обласного
управління лісового та мисливського господарства;
Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта відповідного професійного спрямування за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст;
- післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;
- робота за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в сфері лісового господарства не менше 5 років;
- досвід роботи щодо управління персоналом.
Для участі у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії Держлісагентства такі документи:
- письмову заяву на ім’я Голови конкурсної комісії про
участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудженого наукового
ступеня;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання і протидії
корупції»;
- копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
- копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).
Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі –
30 календарних днів, з 11.12.2015 по 09.01.2016.
Адреса місця приймання заяв на участь у конкурсному
відборі, місця проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі,
9а, Державне агентство лісових ресурсів України. Телефон
для довідок: 235-40-99.

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
17.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідачів по справах за
позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості:
— Хозій Тетяну Миколаївну, 17.07.1972 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ;
— Шматко Віру Вікторівну, 22.11.1956 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ;
— Бережецького Віктора Івановича, 31.03.1950 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Сутугу Олександра Валерійовича, 18.02.1988 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Ліхторовича Сергія Миколайовича, 01.01.1963 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Свердловськ;
— Некрасову Тетяну Михайлівну, 23.10.1957 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Свердловськ;
— Яковенка Олександра Вікторовича, 20.09.1979 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Свердловськ;
— Качура Дениса Васильовича, 23.01.1979 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Свердловськ;
— Петрова Володимира Львовича, 07.03.1971 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Фролкова Максима Олександровича, 31.05.1983 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Червонопартизанськ;
— Богачова Руслана Миколайовича, 22.01.1973 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Давиденка Максима Миколайовича, 12.09.1983 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Свердловськ;
— Щербаченка Володимира Івановича, 07.12.1970 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
на 15.12.2015 р. о 08 годині 00 хвилин відповідачів по справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості:
— Глущенка Дмитра Володимировича, 19.07.1991 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Тимошенко Олену Олександрівну, 18.07.1976 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Гугало Олексія Вячеславовича, 05.12.1978 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Лебединського Володимира Івановича, 13.07.1959
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Лебединську Віру Федорівну, 24.03.1963 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Жмуцьку Людмилу Анатоліївну 17.11.1961 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., с. Шахтарське;
— Жилу Сергія Васильовича, 26.07.1967 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Дяченка Олександра Володимировича, 12.02.1979 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Ніколіну Людмилу Василівну, 13.09.1984 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Кононову Ларису Михайлівну, 30.10.1974 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Юрченко Надію Іванівну, 06.08.1967 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Єлісєєву Олександру Олександрівну, 14.06.1982 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Червонопартизанськ;
— Котова Віталія Володимировича, 23.01.1973 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;
— Дубіна Павла Георгійовича, 19.03.1988 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Червонопартизанськ;
— Петренка Вячеслава Вікторовича, 07.07.1968 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Кальченка Дениса Вадимовича, 28.03.1987 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ;
— Єрьоміна Віктора Вячеславовича, 15.02.1990 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.
Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Глазкова Сергія Миколайовича у судове засідання по
цивільній справі за позовом Глазкової Інни Олегівни
до Глазкова Сергія Миколайовича про розірвання
шлюбу, яке призначене о 10.15 годині 14 грудня
2015 року (суддя Демидова С. О.). У випадку неявки
відповідачів справу буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя Г. B. Булгакова

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє,
що 21.12.2015 року о 09 год. 00 хв. відбудеться розгляд справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Довгошиї Зеновія Миколайовича про стягнення
боргу (місце реєстрації та місце проживання невідоме).
Вищевказаних осіб прошу з’явитися в судове
засідання на зазначене число в приміщення Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.
Суддя Грицай К. М.
Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Халікова Костянтина Рамзановича,
останнє відоме місце реєстрації: вул. Свободи, буд. 20,
м. Путивль, Сумська область, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Халікова Костянтина Рамзановича
про стягнення заборгованості, призначену до розгляду
на 14 грудня 2015 року о 09.00 годині в залі суду (Сумська область, м. Путивль, вул. Кірова, буд. 54).
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя Я. І. Данік

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
як відповідача Виноградову Уляну Лукянівну за позовом Манько Олени Іванівни про визнання особи
такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, на 14.12.2015 року о 09 год. 00
хв.
В каб. № 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі його неявки може бути розглянуто за його
відсутності.
Суддя С. В. Щербина
Суддя Г. В. Булгакова

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н. І. знаходяться цивільні справи
за позовами Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості: №310/10279/15-ц до Ковальчук (Гердової)
Тетяни Миколаївни; № 310/10275/15-ц до Никитенко
Олександра Юрійовича, Гусєвої Лілії Володимирівни.
Розгляд справ призначено на 25.12.2015 року на
09-30 годин, 10-00 годин в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб 401, Запорізька обл., суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.
Суд викликає відповідачів Ковальчук (Гердову) Тетяну Миколаївну на 09-30 годин; Никитенко Олександра Юрійовича, Гусєву Лілію Володимирівну на
10-00.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
Суддя С. П. Меженнікова за наявними в ній матеріалами.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Полєводо Людмилу Віталіївну та Полєводо Микиту Юрійовича (останнє відоме місце їх
проживання: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, пров.
Героїв Бресту, буд. 59, кв. 81,) в якості відповідачів у судове
засідання по цивільній справі за позовом Сімонова Руслана
Віталійовича до Полєводо Людмили Віталіївни та Полєводо
Микити Юрійовича про встановлення факту належності нерухомого майна, визначення частки у майні, що перебуває
у спільній сумісній власності, визнання права власності на
частину квартири в порядку спадкування.
Судове засідання відбудеться 11 січня 2016 року oб 11
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 18.
Явка до суду відповідачів є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

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

Суддя Ж. О. Кривич

11 грудня 2015 року, п’ятниця, № 232
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реклама. оголошення
Рубіжанський міський суд Луганської обл. викликає Огурцову Яну Вікторівну у судове засідання, як відповідача у цивільній справі № 425/1534/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Огурцової Яни Вікторівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 23.12.2015 року о 09-00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 28.12.2015 року о 09
годині 00 хвилин.
Рубіжанський міський суд Луганської обл. викликає у судове засідання, як відповідача у цивільній справі № 425/1488/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ “Приватбанк”
до Черкасової Ірини Віталіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
23.12.2015 року о 09-30 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 28.12.2015 року о 09
годині 30 хвилин.
Рубіжанський міський суд Луганської обл. викликає у судове засідання, як відповідача у цивільній справі № 425/1978/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ “Приватбанк”
до Вдовинець Ольги Леонідівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
23.12.2015 року о 10-00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу 28.12.2015 року о 10
годині 00 хвилин.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Іванчук Олесю Григорівну (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Левицького,
78/20), як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/2221/2015 (463/4953/15-ц) за позовом Грица Юрія Івановича
до Іванчук Олесі Григорівни про визнання особи такою, що втратила
право на користування житлом, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о
10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає
цивільну
справу
№
219/9635/15-ц,
2/219/3989/2015 за позовною заявою ПАТ «Приват Банк»
до Болотаєва Бориса Івановича.
Відповідач по справі: Болотаєв Борис Іванович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Федоренка, б. 4, кв. 1) викликається на 15 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин до суду,
каб. 212, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Д. С. Коваленко

Суддя О. П. Харченко

Суддя Гирич С. В.

Токмацький районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання на
09.00 годину 17 грудня 2015 року до Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб.
№10) Мархайчука Сергія Юрійовича,
29.12.1987 р.н., який проживає за адресою: м. Київ, вул. Я. Гашека, буд. 17, кв.
90, як відповідача у цивільній справі за
позовом Мархайчук Надії Олегівни до
Мархайчука Сергія Юрійовича про розірвання шлюбу. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в його
відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя Ушатий І. Г.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Чабарай Миколу Артемовича
як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/5659/15 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
Білої Ірини Володимирівни до Чабарай Миколи Артемовича про стягнення заборгованості за кредитним договором на 10 лютого
2016 року о 15.30 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб. 18, суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП
України.

У Подільському районному суді м.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідачів по справах за
позовами ПАТ «Банк Форум» про стягнення
заборгованості на 21.12.2015 року:
- об 11.00 год. Мазуренка Дениса Олександровича (смт Шахтарське, Свердловський р-н, Луганська обл.);
- о 10.30 год. Худолій Миколу Миколайовича, Худолій Марину Кирилівну (м. Свердловськ, Луганська обл.).
Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки справи будуть розглянуті
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Києва 25 січня 2016 року об 11 год. 30 хв.
під головуванням судді Богінкевич C. M.
буде розглядатися цивільна справа
№758/9364/15-ц за позовом Хаірової Ельвіри Петрівни до Лаврінчук Валерії Геннадіївни про стягнення коштів.
Явка вищезазначених осіб (сторін по

Подільський районний суд м. Києва повідомляє, що 23 грудня
2015 року о 09.20 год. у приміщенні суду за адресою (м. Київ,
вул. Хорива, 21) (каб. 31) відбудеться розгляд справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» до Марченка Василя Сергійовича про стягнення коштів.
В судове засідання викликається відповідач Марченко Василь
Сергійович: 98545, АРК, м. Алушта, с. Запрудне, пров. Садовий,
2-9.
Суддя М. О. Шаховніна

ТДВ СК «Альфа-Гарант»
повідомляє, що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:
Серія АЕ №№ 0003017075; 0003017076; 0004380642; 0004380655;
0004380775; 0005350487; 0005350488; 0005252344; 0004382792;
0004508399; 0003011602; 0004382902; 0004491654; 0004491788;
0004491791; 0004491805; 0004491807-0004491809; 0004491813;
0004496148; 0004496173-0004496176; 0004500444; 0004507820;
0005235049; 0005235050; 0005235091-0005235095; 0005235109;
0005235145; 0005235146; 0005235368; 0005235369; 0005235385;
0005235423; 0005235529; 0005235576; 0005251371; 0005251401;
0005251433; 0005251446; 0003015182; 0003015183; 0003015188;
0003015197; 0003015198; 0003022401; 0003022403; 0003022415.
Серія Аі №№ 0007771140; 0007771141; 0007771143-0007771160;
0007771778; 0007771779; 0005871325; 0005871386, після публікації

вважати їх недійсними.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна,
20, с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області) викликає як відповідача
Федченка Миколу Миколайовича, 1974 року
народження,
по
цивільній
справі
№150/817/15-ц (головуючий суддя Суперсон
С.П.) за позовом Дзюби Світлани Володимирівни до Федченка Миколи Миколайовича
про стягнення аліментів у твердій грошовій
сумі на утримання неповнолітньої дитини.
Судовий розгляд справи призначено на 10
год. 00 хв. 18 грудня 2015 року за вищевказаною адресою. Явка відповідача обов’язкова. В разі неявки до суду справу може бути
розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Судновий білет
від 2004-08-03
та реєстрові документи
на судно «УДД-640-к»,
власник Лисий
Володимир
Васильович,
вважати недійсними.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, с.
Мазурівка Чернівецького району Вінницької області) викликає як відповідача Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Гарантія» (м.
Київ, вул. Костянтинівська, 56, офіс 13) по цивільній справі №150/593/15-ц (провадження по справі
№2/150/217/15) за позовом Федчишина Олександра Володимировича до Муляра Іоана Вячеславовича, Страхового товариства з додатковою
відповідальністю «Гарантія», Моторного (транспортного) страхового бюро України про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної
небезпеки (внаслідок ДТП) (головуючий суддя
Цимбалюк Л. П.) Судовий розгляд зазначеної
справи призначено на 14 год. 30 хв. 25 грудня
2015 року за вищевказаною адресою. Явка відповідача обов’язкова. В разі неявки до суду відповідача, справа може бути розглянута у їхню
Суддя С. П. Суперсон відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Олександрійський міськрайонний суд
Кіровоградської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровоградська
область, телефон-факс: 05-235-7-56-10)
повідомляє, що Давидова Вікторія Данієлівна викликається як відповідач на розгляд цивільної справи №398/3766/15-ц,
провадження №2/398/2064/15 за позовною заявою Давидова Володимира Анатолійовича до Давидової Вікторії Данієлівни
про розірвання шлюбу, який відбудеться
о 13.00 годині 15 січня 2016 року в залі судових засідань Олександрійського міськрайонного суду та справа буде
розглядатися суддею Ковальовою О. Б.
(каб. № 7).

Жовтневий районний суд м. Маріуполя
Донецької області викликає до суду Слєпкова Станіслава Олександровича, як відповідача у справі за позовом Адаманової Т. В. до
Слєпкова C. O. про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, розгляд
якої відбудеться 29.12.2015 р. о 08.30 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, №31, каб. №18.
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.

Піщанський районний суд Вінницької

Київський районний суд м. Одеси викликає Утченка Костянтина Володимировича у справі №520/13727/15-ц за
позовом Кутової Віри Петрівни до Утченка
Костянтина Володимировича про стягнення боргу за борговою розпискою.
Судове
засідання
відбудеться
17.12.2015 р. о 09 годині 15 хвилин у
судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб.
Суддя Є. О. Соболєв 222.

області викликає Махмоді Ібрагіма Махаммад, 01.01.1978 р.н., як відповідача по
справі за позовом Бурлачук В.І. про визнання особи такою, що втратила право
на користуванням житлом. Судове засідання відбудеться 25 грудня 2015 року
о 10 годині в приміщенні Піщанського
районного суду за адресою: смт Піщанка,
вул. Маяковського, 5.

Суддя В. О. Ковтуненко

Суддя Фартух О. І.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 17 грудня 2015 р. о 09 годині 30
хвилин у залі засідань № 221 в приміщенні
суду за адресою: місто Одеса, вул. Балківська,
33, відбудеться слухання справи за позовом
Пашковської Світлани Олексіївни до Пашковського Олександра Іполлітовича, Пашковського Станіслава Олександровича, Ісмаілової
Ганни Олександрівни про визнання договору
купівлі-продажу приміщення гаража недійсним частково.
В судове засідання на вищевказаний час викликається відповідач - Пашковський Станіслав Олександрович. В разі неявки в судове
засідання позов може бути розглянутий за
його відсутністю та на підставі наявних у
справі доказів.

Макарівський районний суд Київської
області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, на 17.12.2015 р.
о 12.00 годині відповідачку Шупік Наталію
Олександрівну по цивільній справі
№370/2026/15-ц за позовом Шупік Вікторії
Олександрівни до Шупік Наталії Олександрівни, третя особа: Великокарашинська
сільська рада, про визнання права власності на спадкове майно.
У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за відсутності вказаної
особи.
Суддя Н. Б. Мазка

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом Волинець
Наталії Михайлівни до Волинець Миколи
Миколайовича про стягнення аліментів.
У зв’язку з цим суд викликає відповідача Волинець Миколу Миколайовича в
судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться об 11.00 год. 24 грудня 2015 року
за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 3.
Суддя С. С. Чирка

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільні справи за позовом:
Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» до Попкова Олексія Вікторовича, Мансурової Любові Абдувафаївни про стягнення заборгованості. Відповідачі по справі:
Попков Олексій Вікторович, 20.06.1977 року народження, Мансурова Любов Абдувафаївна,
20.10.1980 року народження. Справу призначено до розгляду на 08.30 годину 18.12.2015 року;
Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» до Попова Віталія Олександровича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі: Попов Віталій Олександрович,
18.07.1986 року народження. Справу призначено до розгляду на 09.00 годину 18.12.2015 року;
Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» до Трояна Максима Сергійовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі: Троян Максим Сергійович, 31.05.1988
року народження. Справу призначено до розгляду на 09.30 годину 18.12.2015 року;
Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» до Тимофієва Володимира Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі: Тимофієв Володимир Іванович,
18.05.1966 року народження. Справу призначено до розгляду на 10.00 годину 18.12.2015 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької
області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами.
Відповідачі:
Лупиніс Ганна Сергіївна, 28.03.1987 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька
область, м. Харцизьк, м. Іловайськ, вул. Котовського, буд. 17.
Сухаревськов Федір Ілліч, 05.02.1978 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, буд. 16, кв. 18.
Злуніцина Анастасія Іванівна, 22.10.1993 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. С.Лазо, буд. 5, кв. 6, викликаються на 15 січня 2016 року
о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справах.
У випадку неприбуття до судових засідань відповідачів, необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність на підставі наявних у
них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя О. Г. Луньова

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької
області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами.
Відповідачі:
Гальчин Олег Євгенович, 10.10.1968 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Гвардійська, буд. 8.
Галкін Віктор Володимирович, 15.04.1993 року народження, останнє місце реєстрації:
Донецька область, м. Авдіївка, вул. Красна, буд. 209.
Мусієнко Малина Семенівна, 14.02.1966 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Енгельса, буд. 6, викликаються на 13 січня 2016 року о
10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справах.
У випадку неприбуття до судових засідань відповідачів, необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність на підставі наявних у
них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
Кірнос Арнольд Віталійович, 28.11.1989 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька
область, м. Іловайськ, пров. Комінтерна, буд. 4.
Сербул Ніна Петрівна, 13.09.1953 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, смт Шахтне, вул. Шкільна, буд. 9.
Осипчук Галина Веніамінівна, 14.09.1951 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька
область, м. Харцизьк, вул. Октябрська, буд. 90, кв. 40.
Бабарика Володимир Петрович, 31.05.1987 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Комсомольська, буд. 197а, викликаються на 14 січня 2016
року об 11.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справах.
У випадку неприбуття до судових засідань відповідачів, необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність на підставі наявних у них даних чи
доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає цивільні справи за позовами Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
Синявська Юлія Володимирівна,
30.04.1975 року народження, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Совєтська, буд. 7, кв. 52.
Бондаренко Олександр Іванович,
20.06,1959 року народження, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, пр. Максименка, буд. 1а, кв. 59.
Паращенко
Валерій
Петрович,
08.08.1961 року народження, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Кутузова, буд. 6, викликаються на 12 січня 2016 року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справах.
У випадку неприбуття до судових засідань відповідачів, необхідно повідомити
суд про причини неявки, інакше справи
будуть розглянуті у їхню відсутність на
підставі наявних у них даних чи доказів і
ухвалено заочні рішення.
Суддя Хоменко Д. Є.

справі) у судове засідання обов’язкова.
Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолинці,
вул. Чапаєва, 71) повідомляє Хоптяра Миколу Вікторовича, що 29 грудня 2015 року
о 9 год. 00 хв. у приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Хоптяра В. Г., Хоптяр Є. В. до Хоптяра
М. В. про визнання недійсним і скасування державного акта на право власності на земельну ділянку, скасування
державної реєстрації права власності на
земельну ділянку (головуючий суддя Баськов М. М.). Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа
буде слухатися у вашій відсутності на підставі доказів, які є в матеріалах справи.

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає Єльніка Романа Віталійовича в судове засідання, яке
відбудеться 21.12.2015 р. о 09:30 годині
для
розгляду
цивільної
справи
№ 655/1065/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Єльніка Романа Віталійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська обл., смт. Горностаївка, вул.
Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута за його
відсутності, на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Л. М. Чернявська
Суддя Шумило О. М.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу №2/234/6217/15 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Вальорної Людмили Михайлівни про стягнення
заборгованості. Відповідачка Вальорна Л. М., місце проживання якої невідомо, викликається на 15.01.2016 року
о 08-10 год до суду, каб. №23/3, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу №2/234/6354/15 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Степанова Володимира Володимировича про
стягнення заборгованості. Відповідач Степанов В. В.,
місце проживання якого невідомо, викликається на
15.01.2016 року о 08.30 год. до суду, каб. №23/3, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бурбело Михайла Вікторовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Тельмана,
58/3) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/1852/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Бурбело Михайла Вікторовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 22 грудня 2015 р. об 11 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Скляров В. В.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться
цивільна справа № 591/7927/15-ц (провадження № 2/591/2961/15)
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Колесникова Олега Валерійовича про стягнення заборгованості.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України викликає до суду Колесникова Олега Валерійовича, останнє
відоме місце реєстрації: м. Суми, вул. Прокоф’єва, буд. 32-а, кв. 91,
як відповідача по справі на 28 січня 2016 року на 09 годину 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного
суду м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал № 8 ( каб. 505), головуючий — суддя Бурда Б. В.
(р.т. 8-0542-600-466). В разі неявки відповідача Колесникова Олега
Валерійовича в судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Скляров В. В.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає відповідача Кота Олега Івановича у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кота Олега Івановича про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 29 грудня
2015 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Жовтня, 2. У
разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутності Кота Олега Івановича.
Суддя В. А. Гресько

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа № 591/7481/15-ц, провадження
№ 2/591/2816/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кубишкіна Олексія Віталійовича про стягнення заборгованості.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9
ст. 74 ЦПК України викликає до суду Кубишкіна Олексія Віталійовича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Ювілейна,
107, м. Суми, як відповідача по справі на 28 грудня 2015
року о 08-30 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505, головуючий
суддя Бурда Б. В. В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гуторова Олександра Вячеславовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Вахрушеве-2, м. Красний
Луч, вул. Фестивальна, 82) як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1866/15 за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Гуторова Олександра Вячеславовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. об 11
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Рубіжанський міський суд викликає Некрушець
Вадима Євгеновича у судове засідання як відповідача у цивільній справі № 425/3712/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Некрушець
Вадима Євгеновича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 23.12.2015
року о 10-30 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру,
34, зал судових засідань № 2.
У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 28.12.2015 року о 10 годині 30 хвилин.
Суддя Д. С. Коваленко

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що розгляд цивільної
справи за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Хашимова Олександра Миколайовича про стягнення
заборгованості призначено на 10 годину 30 хвилин 23
грудня 2015 року в залі № 103 Жовтневого районного
суду м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3 (суддя Борис О. Н.).
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки
відповідача до залу суду без поважних причин, справа
Суддя А. Ю. Цідик буде розглянута за його відсутністю.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Косенко А. В. про стягнення заборгованості.
Відповідач: Косенко Артем Володимирович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Полярна, буд. 113, викликається 15
грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Тетерятника Олександра Олексійовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 147/24) як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1872/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Тетерятника Олександра Олексійовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. об 11 год. 40 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка
Хмельницької обл.) викликає на 10 год. 00 хв. 25 грудня
2015 року як відповідача Калавуна Романа Петровича,
09.05.1989 року народження, по справі 688/4148/15-ц,
2/688/1203/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Калавуна Романа Петровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки до суду та неповідомлення про причини
неявки або якщо такі причини суд визнає неповажними,
справа буде вирішена на підставі наявних у ній доказів і
буде постановлено заочне рішення.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя Лакомська Ж. І.
Личаківський районний суд м. Львова викликає Бєльського Вадима Павловича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, сел. Свердлова, вул.
Урожайна, 39/7) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1861/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Бєльського Вадима Павловича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. об 11 год. 50 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Хомченко Л.І.

24 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Олександрівського районного суду Кіровоградської області за адресою: 27300,
сел. Олександрівка, вул. Радянська, 21 Олександрівського району
Кіровоградської області (суддя Отян О. В.) відбудеться слухання
цивільної справи за позовом публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Жижко Галини Миколаївни,
Жижка Сергія Анатолійовича, Слатвінської Наталії Михайлівни,
Кругленка Миколи Миколайовича, Кругленка Миколи Сергійовича, треті особи на стороні відповідачів, які не заявляють самостійних вимог щодо предмет спору — Олександрівський районний
сектор УДМС в Кіровоградській області, служба у справах дітей
Олександрівської райдержадміністрації про звернення стягнення
на предмет іпотеки, виселення та зняття з реєстрації. В судове засідання викликаються відповідачі Жижко Галина Миколаївна,
Жижко Сергій Анатолійович, Слатвінська Наталія Михайлівна,
Кругленко Микола Миколайович, Кругленко Микола Сергійович.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Бунєвича
Михайла Олександровича про стягнення заборгованості,
викликає до суду відповідача: Бунєвича Михайла Олександровича, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Комсомольський бульвар,
буд. 17 а, кв.1.
Судове засідання відбудеться 17 грудня 2015 року о 15
годині 00 хвилин в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3,
суддя Жарікова О. В.
В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто в його відсутність.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання Петрова Геннадія Борисовича по справі № 433/2764/15-ц за позовом Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної
школи-інтернат І-ІІ ст. в інтересах малолітньої Петрової
Анастасії Геннадіївни до Петрова Геннадія Борисовича
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Засідання відбудеться 17 грудня 2015 року о 10 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Петюх Єдуарда Миколайовича у цивільній справі №522/16562/15-ц за позовом
Петюх М. Ю. про розірвання шлюбу. Судове засідання
відбудеться 17 грудня 2015 року об 11 годині 00 хвилин
у залі судових засідань №210 в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 65029, м.
Одеса, вул. Балківська, 33.
В разі неявки відповідача в судове засідання, суд розглядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи, суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Рожкова Сергія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Ровеньки, с. Грибоваха, вул.
Гагаріна, 7) як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1850/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Рожкова Сергія Миколайовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 22 грудня 2015 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ляшенко М. А.

Суддя Ю. Б. Свячена

Суддя Лакомська Ж. І.

Соломко Юрій Віталійович як відповідач викликається в судове засідання на 21 грудня 2015 року о 9
год. 30 хв., яке призначене в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, по цивільній справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркс.
Капітал» до Соломко Юрія Віталійовича про стягнення
в порядку регресу грошової суми.
В разі неявки відповідача Соломко Юрія Віталійовича в судове засідання, слухання справи буде відбуватись у його відсутність.
Суддя Морозов М. О.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Чаусова Петра Петровича, Чаусову Юлію Іванівну як відповідачів у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «БМ Банк» до
Чаусова Петра Петровича, Чаусової Юлії Іванівни про
стягнення боргу, яке відбудеться 17 грудня 2015
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідачів.
Суддя О. А. Гашинська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Пупко Оксану Вікторівну (проживає: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул.
Гагаріна, 99/30) у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Долженка Андрія Вікторовича
до Пупко Оксани Вікторівни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 06.01.2016 року о 08 годині 20
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лішика Володимира Чеславовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Жданівка, вул. Леніна,
буд. 11а, корп. 10) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1880/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Лішика Володимира Чеславовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 12 год. 10 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Суддя Лакомська Ж. І.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі Кайдашенко Ірину
Сергіївну в судове засідання з цивільної справи
№ 408/5010/15-ц (2/408/1795/15) за позовом Кайдашенка Євгена Валерійовича до Кайдашенко Ірини
Сергіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 16
грудня 2015 року о 08.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.
У разі неявки відповідача Кайдашенко Ірини Сергіївни на вказане засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя М. С. Рукас

Личаківський районний суд м. Львова викликає Моргунова Олександра Юрійовича (останнє відоме місце
проживання: м. Львів-Винники, вул. Кільцева, 3/3) як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/2300/2015 (463/5264/15-ц) за позовом Моргунова Сергія Юрійовича до Моргунова Олександра Юрійовича про визнання особи такою, що втратила право на
користування житлом, що відбудеться 28 грудня 2015 р.
о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Христинівський районний суд Черкаської області викликає Валюх Валентину Василівну, останнє відоме зареєстроване місце проживання якої: Черкаська область,
Христинівський район, с. Кузьмина Гребля, як відповідача
у цивільній справі № 706/1448/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання,
яке відбудеться о 08 год. 00 хв. 29.12.2015 р. у приміщенні
Христинівського районного суду Черкаської області за адресою: 20001, Черкаська область, м. Христинівка, вул. Соборна, 27«А».
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності відповідача за наявними в ній доказами.

Макарівським районним судом Київської області

18 грудня 2015 року о 09 годині 30 хвилин в Київському районному суді м. Одеси відбудеться розгляд цивільної справи 520/14714/15-ц за позовом Григорович
Олега Анатолійовича до Федорової Ольги Сергіївни про
розірвання шлюбу. Цим повідомленням запрошується
Федорова Ольга Сергіївна як відповідач до кабінету
№204 Київського районного суду м. Одеси, розташованого по вул. Варненська, 3-б у м. Одесі.
У разі неявки відповідача на вказану дату, резервною
датою розгляду справи визначено 25 грудня 2015 року
о 09 годині 30 хвилин.
Роз’яснюємо, що у разі повторної неявки справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І.П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 22 грудня 2015 року об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом
публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Грицай Віктора Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка відповідача Грицай В.І. у справі обов’язкова.
У разі його неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Суддя І. П. Прінь

18 грудня 2015 року о 08-00 годині в приміщенні
Артемівського міськрайонного суду Донецької області
(м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб. 300) відбудеться
слухання
цивільної
справи
№219/11104/15-ц
(2/219/4402/2015) за матеріалами позовної заяви ПАТ
КБ «Приват Банк» до Шмакової Світлани Вікторівни про
стягнення заборгованості.
Відповідачу надається можливість надати свої заперечення по матеріалам позовної заяви та докази. За неявки відповідача у судове засідання останньому
необхідно повідомити про це суд, в іншому випадку
справа буде розглянута за його відсутністю.

було винесено рішення від 20.11.2015 року, яким позовні вимоги Ковальського Андрія Святославовича
до Ковальського Віктора Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та зняття з місця
реєстрації, задоволено.
Суддя А. В. Косенко

Суддя Гирич С. В.

Суддя Лакомська Ж. І.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає в судове засідання, яке відбудеться 24.12.2015 року о 10 год.
00 хв., каб. № 48, відповідача Брицького Євгена
Олександровича за позовом Брицької В. М. до
Брицького Є.О. про позбавлення батьківських прав,
стягнення аліментів на неповнолітню дитину та коштів на утримання.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя М. Ф. Олійник
Суддя І. Й. Наумова

Малинський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання Єгорова Олександра
Трофимовича як відповідача по цивільній справі за
позовом Коломієць Олени Володимирівни до Єгорова Олександра Трофимовича про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться о 10 год. 30
грудня 2015 року в приміщенні суду за адресою:
м. Малин, площа Соборна, 6.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута
по суті у його відсутності.
Суддя Я. В. Бескровний
Голова суду С. Д. Міхненко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача Удода
Петра Олександровича (Луганська область, Лутугинський район, смт Георгіївка, вул. Кірова, б. 61) по цивільній справі №409/3208/15-ц за позовом ПАТ «БМ
Банк» про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 16.12.2015 року (резервна дата 18.12.2015 р.) о 10.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Личаківський районний суд м. Львова викликає
Шишко Володимира Борисовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., Артемівський р-н, м. Сіверськ, вул. Артема, буд. 162), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/1838/15 за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Шишко Володимира Борисовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р.
о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Літвінова Олександра Григоровича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, п-т Забурдаєва, буд. 48), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/1856/15 за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Літвінова Олександра Григоровича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р.
о 12 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Момот Віталія Васильовича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Мар’їнський р-н, с. Успенівка,
вул. Совєтська, буд. 39), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1887/15 за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Момота Віталія Васильовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 12 год.
40 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Балкового Сергія Івановича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, пр. Чубаря, 2а/16
), як відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1893/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Балкового
Сергія Івановича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22
грудня 2015 р. о 12 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Счастливого Геннадія Євгеновича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Енгельса,
39/7), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/1892/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Счастливого Геннадія Євгеновича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мовчун Віру Іванівну (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Хижняка, 16), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1894/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Мовчун
Віри Іванівни, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22
грудня 2015 р. о 14 год. 10 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сапарова Таджибая Курбанбаєвича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Станично-Луганський р-н,
с. Н-Вільхова, вул. Пархоменко, 5), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1818/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Сапарова Таджибая
Курбанбаєвича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22
грудня 2015 р. о 14 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мошноріза В’ячеслава Івановича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка-41, 2-ий
Мікрорайон, 13\52), як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/1826/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Мошноріза В’ячеслава Івновича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 14 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Махнибороду Андрія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Красноармійський р-н., м. Димитров,
м-н., «Восточний», буд. 22 корп. 67), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/1874/15 за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Махнибороди Андрія Миколайовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 14 год. 40
хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Полтавець Володимира Володимировича (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Котовського, 37), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1888/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Полтавець Володимира Володимировича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 14 год.
50 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Голікова Віталія Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Свердловський р-н, с. Бобриківка,
вул. Победи, буд. 10, корп. 1), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/1823/15 за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Голікова Віталія Анатолійовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Попову Віру Василівну (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 46а
корп. 1), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/1808/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Попової Віри Василівни, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 09 год. 10 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чернуха Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Прол.
Донбасу, 27/64), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1870/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Чернуха Олександра Анатолійовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 09 год.
20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кавун
Станіслава Олеговича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м, Донецьк, вул. Квірінга, 25в/1),
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1830/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кавун Станіслава Олеговича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вартанян Карена Арамовича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка-19, вул. Ярошенко,
85а), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/1862/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Вартанян Карена Арамовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 23 грудня 2015 р. о 09 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Широколава Миколу Миколайовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Макіївка, с. Оріхове, вул.
Дружби, 42), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1799/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Широколава Миколи Миколайовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 09 год. 50 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сєроштана Володимира Григорійовича (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Свердловський р-н,
м. Свердловськ, вул. Сєрова, 96), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/2204/15 за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Сєроштана Володимира Григорійовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015
р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кононова Геннадія Васильовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м, Луганськ, кв. Героїв
Сталінграду, 16/179), як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/1879/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Кононова Геннадія Васильовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 10 год. 10 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Криничного Олега Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. К.
Лібкнехта, 9/64), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1835/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Криничного Олега Володимировича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 10 год.
20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кібок
Тамару Борисівну (останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Макіївка-26, вул. Сусаніна, 6/3), як відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1811/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кібок Тамари Борисівни, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23
грудня 2015 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шевченко Артема Олександровича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Волкова,
8/21), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/1815/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Шевченка Артема Олександровича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 10 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сульженко Миколу Сергійовичу (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Свердловський р-н, с. Шахтарське,
вул. Товстого, 14/3), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1819/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Сульженко Миколи Сергійовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 23 грудня 2015 р. о 10 год. 50 хв. у
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Черкай Олену Володимирівну (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка-42, вул. Гречнева,
2/72), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/1858/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Черкай Олени Володимирівни, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 22 грудня 2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мальковського В’ячеслава Валентиновича (останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м, Донецьк, вул. Суворова, 44), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1875/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Мальковського В’ячеслава Валентиновича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 09 год.
10 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вишновецького Юрія Володимировича (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Антрацитівський р-н,
с. Кошари, вул. Октябрська, 41), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/1831/15 за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Вишновецького Юрія Володимировича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015
р. о 09 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чуйкова Андрія Андрійовича (останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м, Донецьк, вул. Воровського, 6),
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1853/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Чуйкова
Андрія Андрійовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Марченко Василя Павловича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Краснодонський р-н, смт Мирне,
вул. Північна, 8/1 ), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1844/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Марченко Василя Павловича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 10 год. 20 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кліменко Олексія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Красний Луч, м. Міусинськ,
вул. Братська, 2а/14), як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/2213/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Кліменко Олексія Миколайовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 10 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Денисова Віктора Миколайовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Романченко, 33), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/2210/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Денисова Віктора Миколайовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 10 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Полупанова Володимира Олексійовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Єнакієве, с. Ольховатка,
вул. Петровського, 121), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1886/15 за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Полупанова Володимира Олексійовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 10
год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чечельницького Олександра Станіславовича (останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, с. Комунар,
вул. Марцишина, 59), як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/1867/15 за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Чечельницького Олександра Станіславовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 22 грудня 2015 р. об 11
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шайнога Сергія Васильовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Красний Луч, м. Ровеньки, вул.
Леніна, 42/56), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 2/463/1846/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Шайнога Сергія Васильовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 22 грудня 2015 р. об 11 год. 10 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддя Лакомська Ж. І.

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

Весна на футбольній вулиці

пОГОДА НА зАвТрА

ЄВРОКУБКИ. Київське «Динамо» вперше за 16 років вийшло
Фото УНIAН

до плей-оф Ліги чемпіонів
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ияни посіли у своїй групі друге місце, отже в
плей-оф зіграють з однією з
команд, які фінішували
першими. Виняток становлять «Челсі» (команда із
групи «Динамо») і «Зеніт»
(УЄФА розводить в єврокубках українські та російські клуби). Тож суперниками «Динамо» в 1/8 фіналу
можуть стати «Реал», «Атлетико»,
«Барселона»,
«Вольфсбург», «Баварія» і
«Манчестер Сіті». Другі місця у групах, окрім «Динамо», посіли ПСЖ, ПСВ,
«Бенфіка»,
«Ювентус»,
«Рома», «Арсенал» і «Гент».
Жеребкування відбудеться
14 грудня.
Перемога в матчі 6-го туру групового етапу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів була для підопічних
Сергія Реброва прямою перепусткою до плей-оф, де
столичний клуб востаннє
грав 21 квітня 1999 року.
Тож кияни зі стартових
хвилин довели: гратимуть
першим номером. У дебюті
Гармаш після пасу від Мораєса заніс у ворота Райковича м’яч, утім, зробив це
Денис з офсайду. За кілька
хвилин спробував здалеку
вразити ворота суперника
зі штрафного Рибалка, однак м’яч після удару Сергія
застряг у павутинні ізраїльського захисту. На 13-й
хвилині мав класну нагоду
відкрити рахунок Мораєс,
але удар бразильського нападника з гострого кута під
поперечку дивом парирував Райкович.
А вже за дві хвилини
стався ключовий епізод
усього протистояння: травми, не сумісної із продовженням гри, зазнав лідер
атак «Динамо» Андрій Ярмоленко.
Та лихо не без добра. Саме Ярмоленко заробив той
самий штрафний, з якого
кияни реалізували стандарт. Бен Хаїм у спробах
перервати навісну передачу Рибалки зрізав м’яч у бік
власних воріт. Голкіпер
«Маккабі» зреагував на цей
епізод, однак першим на
добиванні опинився Гармаш, який «розстріляв» ворота гостей.
Забитий м’яч заспокоїв
підопічних Реброва. Більше
того, травма Ярмоленка позначилася на подальшій грі
господарів, які значно втратили у командній швидкості
в атаці. «Маккабі» спробував цим скористатися, але
колективу з Ізраїлю не вистачило холоднокровності у
завершальній стадії. Тим
паче, оборонці киян, на відміну від конструктивних
гравців, діяли майже безпомилково. Хіба що Антунеш
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ГРУДНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Денис Гармаш (№19) довів, що любить атакувати

дозволив собі не дограти до
кінця у кількох епізодах, у
результаті чого португалець отримав на рівному
місці жовту картку і пропустить наступну гру команди у Лізі чемпіонів.
Другий тайм почався з
розкішного шансу Гармаша
зробити дубль. Рибалка,
який провів чи не найкращий свій матч на атаку «Динамо», виконав навіс зі
штрафного, а Денис ударом
головою не поцілив у далекий кут. Тренерський штаб
киян чекав на другий забитий м’яч, щоб остаточно
зняти всі питання щодо переможця в цій зустрічі. Але
біло-сині провели майже
всю другу 45-хвилинку в
позиційній грі.
Як підсумок, останні хвилини матчу супроводжувалися легким «валідолом»
для всіх прихильників «Динамо», коли долю виступів
українського клубу на турнірі міг вирішити один-єдиний невдалий рикошет. Та
добре те, що добре закінчується. Уже у лютому Київ
нарешті побачить футбол
найвищого ґатунку, якого

столичні вболівальники зачекалися з листопада 2000го. Футбольна весна прийде
до Києва раніше за календарну.
Головний тренер «Динамо» Сергій Ребров назвав
виступ своєї команди в турнірі великим успіхом:
— Це був важкий матч.
Ми знали, що коли все так
близько, особливо непросто.
Я радий, що ми вирвали перемогу. Вважаю, що цей
матч був важким у психологічному плані. Важко було грати без глядачів, без
підтримки наших уболівальників. До того ж, велике
напруження було до гри,
адже всі вважали, що ми
граємо з явним аутсайдером.
Команда вперше за 16 років вийшла до плей-оф Ліги
чемпіонів. Це дуже великий
успіх, хоч би хто що казав.
Доводиться чути, що слабкий «Челсі», слабкий «Порту». Однак перед початком
розіграшу ніхто так не говорив, — підбив підсумки
Сергій Ребров.
Президент
київського
«Динамо» Ігор Суркіс за-

КОМАНДА МОЛОДОСТІ

Лужний збирає друзів у Львові
Зірки лондонського «Арсенала» та київського «Динамо», з
якими грав відомий український футболіст Олег Лужний, зберуться 22 травня наступного року на «Арені Львів». Про це
Олег Лужний розповів днями на прес-конференції у Львові.
Хто з зірок лондонського «Арсенала» приїде до Львова,
Олег Лужний поки не назвав, а от тренерський місток «канонірів» неодмінно посяде Арсен Венгер.
Голова ГО «Міжнародне спортивне товариство Короля Данила» Ростислав Штинь, який організовуватиме матч, заявив,
що шоу називатиметься «Лужний збирає друзів у Львові».
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явив, що в зимове міжсезоння постарається зберегти склад: «За 16 років я кожен матч пропустив крізь
своє серце. На щастя, що тепер ми цього добилися, але
треба не танцювати і радіти,
а йти далі. Це проміжний
успіх. В 1/8 фіналу хотів би
бачити суперником ту команду, яку б ми пройшли.
Подивимося, може, до цих
матчів ще підсилимося. А
найголовніше — постараємося зберегти склад».
Андрій Ярмоленко, якого через травму замінили
в першому таймі, зазначив, що команда перебуває на правильному шляху: «Після травми хвилювався за хлопців у роздягальні й шалено радий, що
ми перемогли у важкій грі
й подарували свято нашим
уболівальникам і собі. Ми
на правильному шляху, і
тренерський штаб «Динамо» за той час, що керує
командою, правильно підбирає тренувальний процес, тактику, а це дає плоди. Експерти можуть говорити, що «Челсі» або «Порту» не ті, головне, що
«Динамо — те!».
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ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів-2015/2016.
Груповий турнір
Група G
Динамо — Маккабі — 1:0
Гол: Гармаш (16)
Челсі — Порту — 2:0
Голи: Маркано (12, автогол), Вілліан
(52)
І В Н П М О
Челсі
6 4 1 1 13-3 13
Динамо
6 3 2 1 8-4 11
Порту
6 3 1 2 9-8 10
Маккабі
6 0 0 6 1-16 0

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

У Південному Бузі
побільшає риби
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ЕКОЛОГІЯ. До чергового етапу зариблення річки Південний
Буг взялися в Миколаєві. Понад дві тонни малька, товстолобика,
коропа і білого амура були випущені в річку прямо в межах міста на Нижній Набережній. Як розповіла начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаїврибоохорони Анастасія Апостолова, до річки випущено майже 120 тисяч особин
цьоголітки рослиноїдних видів риб та коропа. До зими наступного року за сприятливих умов кожна рибина досягне кілограмової ваги. Зараз вага одного малька — 25-27 грамів.
Традиційно зариблення проводять на набережній Інгулу. Вдале розташування, на місці з’єднання Південного Бугу та Інгулу,
дозволить розосередитися
молоді риб по водоймі, аби
не створювати скупчення.
До того ж, це місце є ділянкою для здійснення любительського лову, що також
було враховано. Миколаїврибоохорона щорічно здійснює заходи з відтворення
водних біоресурсів за рахунок державних коштів та
коштом користувачів, які
здійснюють
промисловий
лов у межах Миколаївської
області.
Торік до річки Південний Буг запустили понад мільйон особин
товстолобика та коропа. Сьогодні, попри скрутне економічне
становище, зариблення основної водної артерії Миколаївської
області все-таки відбулося. Це дасть змогу не лише поповнити
запаси риби та збільшити видовий склад водойми, а й покращити її екологічний стан. Адже рослиноїдні види риб, поїдаючи
вищу водну рослинність, стримують заростання річки. Цьогоріч
до заходів із зариблення приєдналося й Українське товариство
мисливців та рибалок. Усі розуміють: зариблення — це шлях до
збереження та відновлення природних ресурсів нашої області.
Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації
В’ячеслав Бонь переконаний: штучне відтворення і випуск мальків важливі і для екологічного балансу, і для підвищення продуктивності водойм, і просто для місцевих жителів, споживачів
продукту.
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Це дасть змогу
не лише поповнити
запаси риби й
збільшити видовий
склад водойми,
а й покращити
її екологічний стан.
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