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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 листопада 2015 року
USD 2276.1335   EUR 2437.9666      RUB 3.5349     /    AU 247438.47      AG 3311.77      PT 208949.06     PD 137250.85

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ЧЕТВЕР, 12 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ №211 (5585)
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ІНІЦІАТИВА

У Миколаївській області
розпочали поглиблювати
дно Південного Бугу —
річки стратегічного
значення 

ЦИФРА ДНЯ

НБУ пояснив причини
дефляції 

ЦІНИ. Основний чинник дефляції в жовтні — відображення
знижки на газ, що діє в період з 1 жовтня по 30 квітня 2016-го і
використовується на його оплату для індивідуального опалення
за спожитий обсяг до 200 кубометрів. Про це йдеться в аналі-
тичному звіті Національного банку «Оцінка інфляції» за жов-
тень. Саме завдяки цьому ціни на категорію «природний газ» у
жовтні зменшилися на 32,6%.

Частково це зниження було компенсовано підвищенням та-
рифів на опалення та подорожчанням послуг зв’язку. Ціни з ін-
шими складовими індексу цін у жовтні переважно зростали.
Зокрема, ціни на сирі продукти харчування в жовтні порівняно
з вереснем зросли на 1,9%, ціни на одяг і взуття — на 3,6%.

Дефляція в Україні в жовтні 2015 року, нагадує УНІАН, порів-
няно з вереснем становила 1,3%. Падіння споживчих цін в Ук-
раїні відновилося в жовтні після їх зростання (інфляції) у вересні
на 2,3%, тоді як до цього два місяці поспіль ціни знижувалися:
на 0,8% — у серпні і на 1% — у липні.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:
«Близько 5% валового

внутрішнього
продукту повинно
бути скеровано на

потреби безпеки 
і оборони, з них 

не менш як 3% —
саме на оборону».

Секретар РНБО про бажаний розподіл держбюджету 
в оборонному секторі 

25,788 млрд м3

газу спожито в Україні за 9 місяців 
2015 року. Це на 19,4% менше, ніж торік

за аналогічний період  
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НА КОНТРОЛІ «УК»

Сватове оговтується після
вибухів і відновлює
пошкоджені будівлі за
допомогою держбюджету 
й робітників з інших областей

Земельний мораторій
пролонгували 

ПЕРСПЕКТИВА. Парламентарії продовжили заборону 
купівлі-продажу земель сільгосппризначення 
до 1 січня 2017 року
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Країна потребує бюджету й Податкового кодексу
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр вважає ухвалення цих документів ключовою
складовою реформ у найближчій перспективі 

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Цього разу Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк відкрив за-

хід новиною-анонсом. 13—14 лис-
топада в Україну прибуває з
робочим візитом міністр фінансів

Сполучених Штатів Америки
Джейкоб Лью. Із ним вітчизня-
ний міністр фінансів Наталія
Яресько вестиме предметні пере-
говори про умови надання Ук -
раїні додаткових кредитних
га рантій на мільярд доларів (від
США наша країна вже отримала

два мільярди доларів кредитних
гарантій). Найбільше уваги сто-
рони мають присвятити умовам,
на яких уряд США видасть від-
повідну кредитну гарантію, кри-
теріям для проведення реформ і
їх відповідності програмі роботи
з Міжнародним валютним фон-

дом. Головна умова: Україна має
продовжувати впровадження
економічних, соціальних і гумані-
тарних реформ.

До Києва незабаром прибуде й
місія МВФ. З її представниками
керівництво нашої держави та-
кож говоритиме про перебіг соці-

альних, економічних і фінансових
перетворень.

Опісля Прем’єр наголосив на по-
требі ухвалити до кінця року зба-
лансований Закон «Про
Державний бюджет України
на 2016 рік», а разом з ним —
і нову податкову реформу. 2
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реклама. оголошення
ОГОЛОШЕННЯ

Організатор аукціону – 
Державна служба геології та надр України 

оголошує про проведення ІІІ аукціону 2015 року 
з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. 

На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування
надрами відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування
якими виставляються на ІІІ аукціон 2015 року
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Назва 
ділянки надр 

Вид корисної 
копалини 

 

Вид 
користування 
надрами 

Місце-
знаходження 
ділянки надр 

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 
1. Загорівська 

площа 
нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне 
вивчення,               
у т.ч. ДПР 

Волинська обл., 
Іваничівський  

та Локачинський 
р-ни 

425,21 85,04 13,27 677815,16  5 

2. Південна ділянка 
Балахівського 
родовища 

графітові 
руди/графіт(тис. т.)             

В - 4326/289,      
С1 - 19610/1013,В+С1 - 

23936/1302, 
С2 - 18469/820, 
ДКЗ України 
протокол від 

21.01.1993 № 21, НТР  
протокол від 

30.11.2000 № 61 

видобування  
 

Кіровоградська 
обл., 

Петрівський р-н 

4170,30 834,06 72,55 2635173,26  20 

3. Ділянка 
Слобідська 

піщано-гравійна 
суміш 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Львівська обл., 
Стрийський р-н 

17,86 3,57 4,5 26272,50  5 

4. Ділянка 
"Лотатники  

№ 2" (джерела 
№№ 11 - 18) 

підземні мінеральні 
природні столові 

води 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Львівська обл., 
Стрийський р-н 

411,40 82,28 12,84 35412,49  5 

5. Західно-Гутська 
площа 

газ 
сланцевих товщ 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Харківська обл., 
Богодухівський 

та 
Краснокутський                

р-ни 

1517,30 303,46 47,34 1599495,80  5 

6. Браїлівська 
ділянка  

(св. № 1/2070) 

питні підземні 
води 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Вінницька обл., 
Жмеринський  

sр-н 

29,50 5,90 4,5 28397,50  5 

7. Библівська 
площа 

нафта, газ 
природний, 
конденсат 

геологічне 
вивчення,  
у т.ч. ДПР, 

з подальшим 
видобуванням 
нафти, газу 

(промислова 
розробка 
родовищ) 

Львівська обл., 
Мостиський  
та Старосам-
бірський 
р-ни 

693,58 138,72 21,64 415320,04 20 

 

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа № 2/235/4292/15 за позовом Ко-
мерційний Банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором до Рябець Миколи Семеновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що зареєстрований в м. До-
нецьку по вул. Арсеньєва, 46.

Відповідач викликається до Красноармійського міськрайонного
суду Донецької області, кабінет № 6 (вул. Горького, 20, м. Красноар-
мійськ, Донецької області) на 13 листопада 2015 р. о 9.30 год.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута без його участі.

Суддя Т.В. Стоілова

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

— по справі 2/219/2595/2015 відповідач Мазурик Василь Іванович, останнє
місце проживання та реєстрації: 84000, Донецька область, Єнакіївськиий район,
с. Авіловка, вул. Воровського, 76, за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості;

— по справі 2/219/2105/2015 відповідач Анненкова Катерина Олександрівна,
останнє місце проживання та реєстрації: 84551, Донецька область, м. Часів-Яр,
вул. Міліцейська 2-4, за позовом ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»
про стягнення заборгованості. Відповідачі викликаються 16.11.2015 року на 09
годин 00 хвилин до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський C. М.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 645/2603/15-к 

спеціальне судове провадження 
Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Омельченко Н. І.

(м. Харків, вул. Ньютона, б. 139, кв. 238) як обвинувачену на 20.11.2015
року о 14.00 год. по кримінальному провадженню за обвинуваченням
Омельченко Н. І. за ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст 15, ч. 1 ст. 369 КК Ук-
раїни. Місце знаходження суду: м. Харків, б/р Б. Хмельницького, 
б. 32/38, кабінет №3, пов. №1.

Суддя Т. М. Алфьорова

Носівський районний суд  Чернігівської області викликає відпо-
відача Поповича Миколу Михайловича, останнє відоме місце про-
живання: Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, вул. Пролетарська,
буд. 3, в судове засідання на 09-30 годину  16 листопада 2015 року
за адресою: вул. Суворова, 28, Чернігівська обл., м. Носівка, суддя
Головко В.М., за позовом ПАТ КБ «АкцентБанк» до Поповича Миколи
Михайловича  про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка,
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/4007/15-ц за
позовом Горбатової Вікторії Ігорівни до Горбатова Віктора Юрійовича про стягнення
аліментів.

Відповідачі у справі Горбатов Віктор Юрійович, 26.07.1985 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: м. Макіївка, Донецької області, вул. Полтавська, буд. 19, ви-
кликається до суду на 16 листопада 2015 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/5536/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гусєва В.В. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Гусєв Вадим Валерійович,
17.06.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Таманська, 66-1, викликається до суду об 11 год. 00 хв. 16 листо-
пада 2015 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Новопсковським районним судом Луганської області викликається
до суду:

- Харченко Сергій Вікторович (останнє місце проживання: 91000,
Луганська обл., м. Красний Луч, м-н 3, буд. 55-б, кв. 51) на 08 годину
00 хвилин 19.11.2015 р. (резервна дата засідання — 25.11.2015 р. на
08:00) для участі у розгляді справи № 420/2740/15-ц по суті за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Стеценко О.С

Рокитнянський районний суд Київської області повідомляє Боєва
Сергія Вікторовича, що цивільна справа № 2/375/475/15 за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Боєва Сергія Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором призначена до судового розгляду
на 9-30 годину 16.11.2015 року за адресою: смт Рокитне Київської
області, вул. Заводська, 11. В разі неявки справа буде розглянута у
Вашій відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. M. Нечепоренко

Ямпільський районний суд Сумської області викликає Огаркову Тетяну Сер-
гіївну, 27.02. 1979 р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Воздвиженське Ям-
пільського району Сумської області, вул. Комуністична, 22, в судове засідання
в якості відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2015 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні Ямпільського районного суду Сумської області, що знаходиться
за адресою: б-р Ювілейний, 8/2, смт Ямпіль Сумської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин, справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. В. Сатарова

Драбівський районний суд Черкаської області повідомляє, що 16 листопада
2015 року о 09 годині 30 хвилин розглядатиметься цивільна справа за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Кириченко Лариси Василівни про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Драбівського районного суду, роз-
ташованого за адресою: смт Драбів, вул. Шевченка, 13 Черкаської області, під го-
ловуванням судді Фая В.Г.

Відповідачці Кириченко Л.В. необхідно з’явитися до суду у вказаний час і дати
пояснення по справі. При собі мати документи. Попереджаємо, що у разі неявки
без поважних причин справа буде розглянута за Вашої відсутності за наявними в
справі доказами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за №310/5205/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Дельта Банк» до Бончева Валерія Ілліча про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 16 листопада
2015 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 207. 

Суддя Петягін В.В., тел. (код 06153) 3-40-74.
Суд викликає Бончева Валерія Ілліча як відповідача. Явка до суду є

обов’язковою. В разі неявки, справа розглядатиметься за наявними мате-
ріалами.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Шимко Анас-
тасію Валеріївну, 16 лютого 1983 року народження (останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 9, кв. 18), як відповідача у справі 
№ 577/4097/13; 2/577/1285/13 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Петрини Ан-
дрія Миколайовича, Шимко Анастасії Валеріївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором в розмірі 923 530 грн. 93 коп. в судове засідання,
яке відбудеться 16 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні
Конотопського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Конотоп
Сумської області, вул. Садова, 8, кабінет № 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87.
При собі необхідно мати паспорт.

Суддя О.М. Ярмак

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває заява пред-
ставника Міністерства оборони України Калюжного Андрія Петровича про пово-
рот виконання постанови Бориспільського міськрайонного суду від 3 липня 2006
року в адміністративній справі № 2а-496/06 за адміністративним позовом Анаш-
кевич С.Л. та інших фізичних осіб до Міністерства оборони України про стягнення
компенсації вартості продовольчих пайків. 

У зв’язку з цим суд викликає Яценка Миколу Олександровича, Семененка Во-
лодимира Юрійовича та Гайдученко Валентину Миколаївну у судове засідання. 

Розгляд вищевказаної справи відбудеться о 9 годині 00 хвилин 27 листопада
2015 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб.№7.

Суддя  Борець Є.О.

Богодухівський районний суд Харківської області викликає як відповідача Ми-
рошник Тетяну Адамівну, останнє відоме місце проживання: вул. Молодіжна, буд. 5,
кв. 8, с. Губарівка, Богодухівський район Харківської області, в судове засідання, яке
відбудеться 26 листопада 2015 року о 09 год. 45 хв. за адресою: площа Кірова, 17,
м. Богодухів Харківської області, для участі у розгляді цивільної справи за позовом
ПАТ «Акцент Банк» до Мирошник Тетяни Адамівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вважається належним пові-
домленням та справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Мирошник Т.А. у випадку неявки зобов’язана повідомити суду про причини не-
явки.

Суддя Д.В. Шалімов

Драбівський районний суд Черкаської області повідомляє, що 23 листопада
2015 року о 10 годині 00 хвилин розглядатиметься цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Низенка Василя Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Драбівського районного суду,
розташованого за адресою: смт Драбів, вул. Шевченка, 13 Черкаської області,
під головуванням судді Фая В.Г.

Відповідачу Низенку В.А. необхідно з’явитися до суду у вказаний час і дати
пояснення по справі. При собі мати документи. Попереджаємо, що у разі неявки
без поважних причин справа буде розглянута за вашої відсутності за наявними
в справі доказами.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача
Труш Валентину Петрівну, останнє відоме місце проживання: м. Він-
ниця, вул. Вчительська, 10/40, в судове засідання, яке відбудеться 16
листопада 2015 року о 09 год. 20 хв. під головуванням судді Ан О.В.
(зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі
№ 127/14616/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Труш Валентини Петрівни про стягнення заборго-
ваності. У випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута
без участі відповідача.

Суддя Ан О.В.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача
Митрофанову Вікторію Анатоліївну, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 60, в судове засідання, яке відбу-
деться 16 листопада 2015 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді
Ан О.В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського,17, м. Вінниця), у цивільній
справі № 127/17104/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Митрофанової Вікторії Андріївни про стяг-
нення заборгованості. У випадку неявки в судове засідання справа
буде розглянута без участі відповідача.

Суддя Ан О.В.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької області
знаходиться цивільна справа № 2/235/3210/15 за позовом Першакової Ма-
рини Миколаївни до Першакова Віталія Миколайовича, який мешкає за ад-
ресою: м. Донецьк, вул. Незалежності, 54/61, про розірвання шлюбу.
Відповідач викликається до Красноармійського міськрайонного суду Донець-
кої області, кабінет № 11 (вул. Горького, 20, м. Красноармійськ Донецької об-
ласті) на 16 листопада 2015 р. о 08.00 год. до суду для участі в розгляді справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута без його участі.

Суддя Г.В. Назаренко

Сватівський районний суд Луганської області викликає Яблуненко
Юрія Володимировича, Яблуненко Наталію Володимирівну як відпові-
дачів у цивільній справі № 426/4752/15-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «БМ Банк» до Яблуненко Юрія Володимировича,
Яблуненко Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться 16 листопада 2015 року о 09.30 год. в
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34. У разі неявки на вказане судове засідання суд проводи-
тиме розгляд справи без участі відповідача. 

Суддя О. А. Гашинська

Сватівський районний суд Луганської області викликає Смородіну
Олену Сергіївну, Смородіна Михайла Олександровича як відповідачів
у цивільній справі № 426/4754/15ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «БМ Банк» до Смородіної Олени Сергіївни, Сморо-
діна Михайла Олександровича про стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться 16 листопада 2015 року о 09.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34. У разі неявки на вказане судове засідання суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О.А. Гашинська

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціон-
ного комітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів
з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30.05.2011 № 594, подали заявку та виконали всі умови щодо
участі в аукціоні. Подання претендентом заявки на участь в аук-
ціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону.
Особливі умови користування надрами встановлюються відпо-
відно до чинного законодавства.

Претендент повинен на підставі виставлених організатором
аукціону рахунків сплатити гарантійний внесок (платіж у розмірі
20 (двадцять) відсотків початкової ціни дозволу) та вартість па-
кета аукціонної документації (розміри платежів наведено у пе-
реліку ділянок надр, які пропонуються до аукціону). 

Для отримання рахунків на сплату надсилається заява у до-
вільній формі (код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, номер мо-
більного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво
про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38 (відділ оп-
лати праці та бухгалтерського обліку).

Строк подання заявок становить 15 днів після опублікування
офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Уря-
довий кур’єр». 

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16:00 години ос-
таннього дня подання заявок за адресою: м. Київ, вул. Ежена
Потьє, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ контролю та докумен-
тообігу Державної служби геології та надр України. 

Останній день подання заявок  27 листопада 2015 року.
Вартість геологічної інформації ділянок надр (розмір плати

наведено у переліку ділянок надр, які пропонуються до аукціону)
сплачується переможцем аукціону. Переможець аукціону здійс-
нює протягом 30 календарних днів після його проведення роз-
рахунки за придбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення
коштів до державного бюджету і сплачує різницю між ціною
продажу дозволу та гарантійним внеском.

Реєстрація претендентів у якості покупців буде здійснюватися
з 9:00 до 10:30 год. 16 грудня 2015 року за адресою: м. Київ,
вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та надр України,
актовий зал (4 поверх). 

Претенденти, які не зареєструвалися у встановлений строк,
вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При
цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та сума
гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 16 грудня 2015 року об 11.00 год. за ад-
ресою: м. Київ,  вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології
та надр України, актовий зал, 4 поверх.

За додатковою інформацією про умови проведення аукціону
звертатись до Державної служби геології та надр України за ад-
ресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416, 415. Контактні
особи: Абрамович Дмитро Васильович, Кизима Тетяна Віталіївна
– тел. (044) 456-60-56, Куліш Леонід Анатолійович, Борисенко
Дмитро Миколайович – тел. (044) 536-13-20.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Артемівськ Донець-
кої області, вул. Артема, 5) викликає відповідачів:

— по справі 2/219/2593/2015 відповідач Підгора Михайло Васильович, ос-
таннє місце проживання та реєстрації: 84526, Донецька область, Артемівський
район, с. Різниківка, вул. Леніна, 113, за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості;

— по справі 2/219/2129/2015 відповідач Шаповалова Ірина Віталіївна, ос-
таннє місце проживання та реєстрації: 84545, Донецька область, Артемівський
район, м. Соледар, вул. Чапліна, 62, за позовом Місевич Ю.О. про стягнення
коштів. Відповідачі викликаються 16.11.2015 року на 09 годину 00 хвилин до
суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті. 

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

Суддя Тверський С. М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позо-
вом Хамходько Ольги Геннадіївни, яка діє в інтересах дитини Хамходько Дар’ї
Сергіївни до Хамходько Сергія Васильовича, про надання дозволу на періо-
дичне перетинання дитини через лінію зіткнення у межах Донецької та Луган-
ської областей в районі проведення антитерористичної операції без згоди та
супроводу другого з батьків.

Відповідач по справі Хамходько Сергій Васильович (останнє відоме місце
проживання: 84600, Донецька область, м. Горлівка, вулиця Українська, буди-
нок 113 квартира 18) викликається на 16 листопада 2015 року на 09 годину
00 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д. А. Кривошеєв 

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Акатова І.Г. про стягнення заборгованості, за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Шкепу В.К. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Акатов Ігор Григорович, що проживає за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Соколовського, б. 13, викликається о 08.15 го-
дині 20 листопада 2015 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Шкепу В’ячеслав Костянтинович, що проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жебелева, б. 74, викликається о 08.00
годині 20 листопада 2015 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Ялова Володимира Сергiйовича, який  проживає  за адре-
сою: 87354, Донецька область, Амвросіївський район, м.
Амвросіївка, вул. 40 років жовтня, буд. 58а у судове засі-
дання по цивільній справі №323/3165/15ц (2/323/1207/15)
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «При-
ватбанк» до Ялова Володимира Сергiйовича  про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16-10 годині  25 листо-
пада 2015 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька
область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідачі
вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути роз-
глянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи
доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст.169
ЦПК України.

Суддя  М.М. Мінаєв

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове,
вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу № 242/2459/15-ц, №
2/242/972/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Терентієва Олексан-
дра Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач Терентієв О.М. зареєстрований за адресою: м.
Донецьк, вул. 25-річчя РККА, 15, кв. 113, викликається на 18.11.2015
р. о 08.00 год. до суду, для участі у розгляді справи по суті;

цивільну справу № 242/2819/15-ц, № 2/242/1120/15 за позовом
ПАТ «Дельта банк» до Іванченко Валерія Сергійовича, Іванченко На-
талії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідачі Іванченко В.С., Іванченко Н.В. зареєстровані за
адресою: м. Донецьк, площа Конституції, 4, кв. 99, викликаються на
18.11.2015 р. о 09.00 год. до суду, для участі у розгляді справи по
суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-
ються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, у разі
неявки до суду справа може бути розглянута за їх відсутність.

Суддя Владимирська І.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Ар-
темівськ, Донецької області, вул. Артема, 5) викликає відпо-
відачів:

по справі 2/219/3819/2015 відповідач Заволока Микола
Миколайович, останнє місце проживання та реєстрації: 86400,
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Завенягіна, 43 за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» про стягненні заборгованості,

по справі 2/219/3352/2015 відповідач Корольова-Стецюк
Ольга Юріївна, останнє місце проживання та реєстрації: 86405,
Донецька область, м. Єнакієве, пр. 50-річчя Жовтня, 19-52 за
позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості,

відповідачі викликаються на 19.11.2015 року о 12 годині
00 хвилин до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Тверський С.М.

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

по справі 2/219/3618/2015 відповідач Калашніков Юрій
Олексійович, останнє місце проживання та реєстрації:
86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Первомайська,
24-18 за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягненні забор-
гованості,

по справі 2/219/2471/2015 відповідач Халіна Ірина Ми-
колаївна, останнє місце проживання та реєстрації: 86402,
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Геологів, 20 за позовом
ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості,

відповідачі викликаються на 17.11.2015 року о 12 годині
00 хвилин до суду, каб. № 309 для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Тверський С.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає кримінальну справу №233/3523/15-ц за обвинуваченням Па-
расич В.В., Мірошкіна Т.О., Овсяннікова А.О. у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачені у справі —
Парасич Василь Васильович, 01.07.1971 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Єнакієве, смт Булавинське, вул.
Октябрська, 24/9; Мірошкін Тарас Олександрович, 24.12.1976 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Свердлова, 115/10; Овсянніков Андрій Олександрович,
06.04.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Пушкіна, 24/9, на підставі ст.ст. 9, 135,
297-5 ч. 3, 323 КПК України викликаються до суду на 10 год. 00 хв.
16 листопада 2015 року (корп. №2, каб. №21), для участі у підго-
товчому судовому засіданні.

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

Згідно ч. 2 ст. 139 КПК України у випадку, встановленому части-
ною першою цієї статті, до обвинуваченого може бути застосовано
привід.

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

Суддя О.В.Каліуш

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає Пархоменко Володимира Петровича в
судове засідання по цивільній справі за позовом Синко-
вої Ольги Петрівни до Пархоменко Володимира Петро-
вича про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням, яке відбудеться
17.11.2015 року о 09.00 годині та 24.11.2015 року о
08.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52а, каб. 23.

В разі неявки до суду без поважних причин, це ого-
лошення вважається належним повідомленням і справу
буде розглянуто по суті за наявними матеріалами
справи.

Суддя Шишилін О.Г.

16 листопада 2015 року о 16.00 годині в приміщенні Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області (м. Артемівськ, вул.
Артема, 5, каб. 300) відбудеться слухання матеріалів та документів
по цивільній справі № 219/2545/15-ц (2/219/1467/2015) за позовом
ПАТ «Банк Національний кредит» до ТОВ Виробничо-комерційна
фірма «Технопром» (86144, м. Макіївка, вул. Горняцька, 10/1), ТОВ
«Проміновації» (86400, м. Єнакієве, вул. Краснооктябрьська, 1),
Калініч Павла Володимировича (86400, м. Єнакієве, вул. Я. Галана,
14а), Іванова Вадима Вікторовича (86400, м. Єнакієве, вул. Арте-
мівська,108) про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідачам та представникам відповідачів надається можли-
вість надати свої заперечення до позовної заяви та документи. При
неявці відповідачів у судове засідання, останнім необхідно повідо-
мити про це суду, інакше справа буде розглянута за їх відсутністю.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Орлова Андрія Володимиро-
вича до Орлової Альони Титівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Орлова Альона Титівна (адреса,
вказана в позовній заяві: Донецька область, м. Соледар,
вул. Паризької Комуни, 1-А/8) викликається на
16.11.2015 року о 08 год. 45 хв. до суду, кабінет № 307,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає адміністративну
справу за позовом Стесєва Валерія Олександровича до
Головного Управління Пенсійного Фонду України в До-
нецькій області про перерахунок пенсії. Позивач Стесєв
В.О., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Уні-
верситетська, б.55, кв.33, викликається на 18.11.2015 р.
об 11.00 год. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик позивач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі повторної неявки до суду справа буде за-
лишена без розгляду. 

Суддя Владимирська І.М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Сляндєва Дмитра Володимировича, Сляндєва
Володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачі Сляндєв Д.В., Сляндєв В.А. зареєс-
тровані за адресою: м. Донецьк, вул. Маяковського, 22, кв. 51,
викликаються на 19.11.2015 р. о 08.00 год. до суду, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів до суду вони по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутність. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-
ються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, і у разі
неявки до суду справа може бути розглянута за їх відсутність. 

Суддя Владимирська І.М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну
справу за позовом Маріупольської міської ради до Лепської Олесі
Вікторівни про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки
та приведення до придатного для використання стану.

Відповідач Лепська Олеся Вікторівна, останнє відоме місце меш-
кання якої є: проспект Ілліча, будинок 138, квартира 12, в місті Ма-
ріуполі Донецької області, викликається для участі у розгляді
вищевказаної цивільної справи по суті на 17 листопада 2015 року
о 10-30 годині та на 19 листопада 2015 року о 08-00 годині, кабінет
№ 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільні справи за позовом Такта-
рової Світлани Анатоліївни до Тактарова Ільдара
Ізмайловича про стягнення аліментів. Відповідач у цивіль-
ній справі №233/6010/15-ц Тактаров Ільдар Ізмайлович,
23.09.1979 р.н., зареєстрований: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Куйбишева, 75 а, викликається у судове засі-
дання на 08-45 год. 17.11.2015 р. Розгляд відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. №2, каб. №16). У випадку непри-
буття в судове засідання відповідач повинний повідомити
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Ар-
темівськ Донецької області, вул. Артема, 5 ) викликає відпові-
дачів:

— по справі 2/219/2553/2015 відповідач Мазниченко Анто-
ніна Олександрівна, останнє місце проживання та реєстрації:
Донецька область, Артемівський район, с. Берестове, вул. Сту-
денчеська, 51, за позовом Іванченко Н. В. про визнання угоди
дійсною.

Відповідач викликається на 17.11.2015 року на 08 годин 30
хвилин до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу 2/219/3261/2015 за позовом Ма-
карова Віктора Валентиновича до Каширіної Тетяни
Михайлівни про розірвання шлюбу.

Відповідач викликається на 17 листопада 2015 року
на 11-45 годину до суду, каб. № 300, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/10169/2015 за позовом Бурим Яни
Анатоліївни до Бурим Віталія Петровича про розірвання
шлюбу.

Відповідач у справі Бурим Віталій Петрович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Ясинувата, мкр Цен-
тральний, 14-66, викликається на 18.11.2015 року на 10:30
годину до суду, каб. № 300, 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Талан Костянтина Сергійовича, Благушина Віталія Оле-
говича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Талан Костянтин Сергійович,
05.08.1976 р. н., мешкає: м.Єнакієве, вул. Весняна, 33/2 та
Благушин Віталій Олегович, 18.08.1986 р. н., мешкає: м. Єна-
кієве, вул. Степна, 5, викликаються на 17.11.2015 року  на
08 годину 15 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа - Банк» до Жукова Іллі Євгеновича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Жуков Ілля Євгенович викликається на 18 листо-
пада 2015 року на 9:00 годину до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О. М.

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

Обвинувачений Савкін Володимир Євгенович ви-
кликається до каб. №27 суду на 17 листопада 2015
року на 09 годину 30 хвилин для участі у підготов-
чому судовому засіданні.

Суддя Шавиріна Л. П.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Український Бізнес Банк» до Сафонової Ірини Іванівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Сафонова Ірина Іванівна (останнє ві-
доме місце проживання: 84637, Донецька область, м. Горлівка,
проспект Перемоги, будинок 162, квартира 269), викликається
на 18 листопада 2015 року на 08 годин 30 хвилин до судді Кри-
вошеєва Д. А. 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 роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Д. А. Кривошеєв

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) викликає
відповідача Денісенка Володимира Олексійовича в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» до
Денісенка Володимира Олексійовича про стягнення за-
боргованості за спожиту електричну енергію. Судове за-
сідання відбудеться 18 листопада 2015 року о 10 годині
45 хвилин, каб. №28. При собі необхідно мати паспорт.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя Артеменко Л. І. 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) викликає
відповідачів Махничеву Ніну Семенівну та Незанову
Людмилу Володимирівну в судове засідання у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«ДТЕК Донецькобленерго» до Махничевої Ніни Семе-
нівни, Незанової Людмили Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за спожиту електричну енергію.
Судове засідання відбудеться 18 листопада 2015 року о
09 годині 20 хвилин, каб. №28. При собі необхідно мати
паспорт. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Артеменко Л. І. 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) викликає
відповідача Шпакова Миколу Олександровича, який про-
живає за адресою: вул. Мусогорського, б. 11 в м. Маріу-
полі Донецької області, в судове засідання у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«ДТЕК Донецькобленерго» до Шпакова Миколи Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за спожиту
електричну енергію. Судове засідання відбудеться 18
листопада 2015 року о 10 годині 15 хвилин, каб. №28.
При собі необхідно мати паспорт. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Артеменко Л. І. 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) викликає
як відповідача Щербакова Володимира Григоровича,
10.04.1974 року народження, в судове засідання у цивіль-
ній справі за позовом Кредитної спілки «Азовська Кре-
дитна Компанія» до Щербакова Володимира Григоровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2015 року
о 15 годині 50 хвилин, кабінет № 28.

При собі необхідно мати паспорт.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити

суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя Артеменко Л.І.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Романцова Олек-
сандра Геннадійовича, Мішину Любов Геннадіївну, як відповідачів по ци-
вільній справі № 426/3346/15-ц за позовом Кредитної спілки «Компаньон»
до Романцова Олександра Геннадійовича, Мішиної Любові Геннадіївни про
стягнення кредиту та відсотків, в судове засідання, яке відбудеться 19 лис-
топада 2015 року о 14-30 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості
позивача Бабюха Олександра Казимировича (Луганська область, м.
Стаханов, пров. Кочубея, 23) у судове засідання з розгляду адміністра-
тивної справи № 2-а104/2010/1231 за позовом Бабюха Олександра Ка-
зимировича до Головного управління Пенсійного фонду України в
Луганській області, Луганського обласного військового комісаріату про
призначення пенсії, яке відбудеться 19 листопада 2015 року о 08 годині
20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Леніна, 19.

Суддя І.О. Юзефович

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
у судове засідання Луганську міську раду по справі № 433/2579/15-ц
за позовом Донченка Олександра Сергійовича до Луганської міської
ради про визнання права власності в порядку спадкування за законом.

Засідання відбудеться 17 листопада 2015 року о 15 год. 00 хв. за ад-
ресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.
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реклама. оголошення

Новопсковський  районний суд Луганської області викликає
як відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Ак-
центбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання,
які відбудуться: 

16.11.2015 р. (резервне судове засідання 20.11.2015 р.)
Носко Наталія Михайлівна о 15.00
Лук’яненко Сергій Васильович о 14.30
Макаров Євген Олександрович о 14.00
Колосов Віталій Васильович о 13.30
Шистакова Тетяна Петрiвна о 13.00

Суддя Р.Р. Потапенко
19.11.2015 р. (резервне судове засідання 25.11.2015 р.)
Божко Анатолiй Пилипович о 8.30
Шаля Людмила Петрiвна о 8.20
Юсупов Олег Мавлявiйович о 8.10

Суддя О.С. Стеценко
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на

підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах

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

Рубіжанським міським судом Луганської області викли-
каються до суду:

- Литвинчук Юлія Володимирівна (останнє місце прожи-
вання: 93201, Луганська обл., м. Первомайськ, кв. 60 років
СССР, буд. 9, кв. 1) о 10 годині 00 хвилин 30.11.2015 р. (ре-
зервна дата засідання 07.12.2015 р. о 10.00) для участі у
розгляді справи по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Помазанов Сергій Олександрович (останнє місце про-
живання: 93200, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Кав-
казька, буд. 31, кв. 3) о 09 годині 00 хвилин 03.12.2015 р.
(резервна дата засідання 10.12.2015 р. о 09.00) для участі
у розгляді справи № 425/3126/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Осінська Ольга Олександрівна (останнє місце прожи-
вання: 93200, Луганська обл., м. Первомайськ, кв. 40 р. Пе-
ремоги, буд. 3, кв. 8) об 11 годині 00 хвилин 30.11.2015 р.
(резервна дата засідання 07.12.2015 р. об 11.00) для участі
у розгляді справи № 425/3063/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

Суддя Коваленко Д.С.

Старобільським районним судом Луганської області
викликаються до суду:

- Паламарчук Валентина Володимирівна (останнє місце
проживання: 94601, Луганська обл., м. Антрацит, с. Кам’яне,
вул. Мічуріна, буд. 6) о 14 годині 30 хвилин 18.11.2015 р.
для участі у розгляді справи № 431/3928/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Ашихін Володимир Володимирович (останнє місце про-
живання: 94632, Луганська обл., м. Антрацит, смт Кріпен-
ський, вул. Первомайська, буд. 1, кв. 2) о 15 годині 00 хвилин
18.11.2015 р. для участі у розгляді справи № 431/3838/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Іванова Людмила Володимирівна (останнє місце про-
живання: 94632, Луганська обл., Антрацитівський р-н, смт
Орлівське, вул. Калініна, буд. 16) о 15 годині 30 хвилин
18.11.2015 р. для участі у розгляді справи № 431/3575/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Форощук О.В.

Мартиненко Леонід Іванович, 01.04.1947 року
народження, останнє відоме місце проживання: 
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Комсомоль-
ська, буд. № 165-а, кв. 8, Мартиненко Ольга Григо-
рівна, 19.03.1953 року народження, останнє відоме
місце проживання: Херсонська область, м. Ска-
довськ, вул. Комсомольська, буд. № 165-а, кв. 8, ви-
кликаються як відповідачі по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
відбудеться 25.11.2015 року о 10 год. в приміщенні
Скадовського районного суду, розташованого: 
м. Скадовськ Херсонської області, вул. Пролетар-
ська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметься за
наявними доказами.

Суддя Н.І. Ведмідська

Радивилівський районний суд Рівненської області ви-
кликає як відповідача Прос Галину Анатоліївну (останнє
відоме місце її проживання: с. Бурлача Балка, вул. Цен-
тральна, 106, Іллічівський р-н, Одеська обл.) у цивільній
справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до
Прос Галини Анатоліївни, Зайчук Олександра Васильо-
вича про стягнення заборгованості солідарно.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2015 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні Радивилівського районного
суду за адресою: вул. І. Франка, 8, м. Радивилів, Рівнен-
ська обл.

З опублікуванням даного оголошення відповідачка
Прос Галина Анатоліївна вважається належним чином
повідомленою про час та місце судового розгляду
справи. В разі неявки відповідачки у судове засідання
справа вирішуватиметься за її відсутності на підставі на-
явних доказів.

Суддя Бірук В.О.

В провадженні Красноармійського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться справа №
2/235/4336/15 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Універсал Банк» до Піляєва Олега Олеговича,
Корнєєва Євгена Михайловича, ТОВ «Донецька нафтова
компанія», ТОВ «Гамалія» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачі, що зареєстровані в м. Донецьку: Піляєва
О.О. по вул. Краснооктябрська, 152, Корнєєв Є.М. по вул.
Краснооктябрська, 67/28, представник ТОВ «Донецька на-
фтова компанія», що розташована в м. Донецьку по вул.
Краснооктябрська, 152, представник ТОВ «Гамалія», що
розташоване в м. Донецьку по вул. Бійцева, 82, виклика-
ються до суду, кабінет № 6 (вул. Горького, 20, м. Красно-
армійськ Донецької області) на 18 листопада 2015 р. о
15.30 годині для розгляду справи. Відповідачам пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову. У випадку
неприбуття, справа буде розглянута в їх відсутність.

Суддя Т.В. Стоілова

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає у судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі № 661/3519/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Райффайзен Банк
Аваль» до Максатової Олени Анатоліївни, Сердюкова
Юрія Івановича, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог щодо предмета спору: фізична особа-
підприємець Фісуненко-Сердюкова Інна Анатоліївна
про визнання договорів позики недійсними, яке при-
значене на 25 листопада 2015 року о 15.00 годині та
відбудеться в приміщенні суду за адресою: 74900,
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпров-
ський, 1-а, під головуванням судді Бойко М.Є.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомлений про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути
розглянута за його відсутністю.

Суддя М.Є. Бойко

Макарівський районний суд Київської області в цивільній
справі № 370\2192\15-ц за позовом Ткаченко Олени Аркаді-
ївни до Полякової О.А. та інших громадян про витребування
майна (земельних ділянок) з чужого незаконного володіння
викликає у судове засідання яке відбудеться 27 листопада
2015 року о 09 год. 30 хв., як відповідача Чайковську-Тар-
ликову Віру Анатоліївну, останнє відоме місце проживання:
місто Володарськ-Волинський Житомирської області, ву-
лиця Тарасівська, 19; як відповідача Шкрупську Любов Іго-
рівну, останнє відоме місце проживання: Хмельницька
область, Городецький район, село Юринці; як відповідача
Лисенка Сергія Івановича, останнє відоме місце проживання:
місто Київ, 03124, вулиця Василенка, 14Г, кв. 64.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде
розглянута за їх відсутності за наявними матеріалами
справи.

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

Суддя М.Ю. Устимчук

Рубіжанським міським судом Луганської області викли-

кається до суду:

- Ночовний Сергій Миколайович (останнє місце прожи-

вання: 93200, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Куйби-

шева, буд. 22, кв. 59) о 08 годині 40 хвилин 20.11.2015 р.

для участі у розгляді справи № 425/2586/15-ц по суті за по-

зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Овчаренко О.Л.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове засідання
Качанюка Сергія Петровича у цивільній справі № 22ц/776/2095/15 за
позовом Маркзіцер Тетяни Іллівни до Радушинської Лідії Леонідівни,
треті особи: Качанюк Сергій Петрович, приватний нотаріус Житомир-
ського міського нотаріального округу Катюха Олександр Віталійович
про витребування майна з чужого незаконного володіння, за апеляцій-
ною скаргою Музиченко Юлії Вікторівни – представника Маркзіцер Те-
тяни Іллівни на рішення Корольовського районного суду м. Житомира
від 14 липня 2015 року. Розгляд справи відбудеться 9 грудня 2015 року
о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24.

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

Суддя Г.С. Трояновська

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання Федоренка Владислава Вікторовича як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до
Федоренка Владислава Вікторовича про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 08.12.2015 р. о 12.45 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде роз-
глядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О.В.

Деснянський районний суд
м. Києва викликає як відпові-
дача Богдан M.M. в судове за-
сідання яке призначено о
10.00 год. 17.12.2015 року по
цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості
(каб. № 9, пр. Маяковського,
5-в, м. Київ).

Суддя Н.Д. Буша

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільні справи за
позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до Карманової
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі Карманова Тетяна
Миколаївна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Дніп-
ропетровський, буд.10, викликається на 30
листопада 2015 року о 08 годині 00 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.

Ткаченко Наталія Миколаївна про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Ткаченко
Тетяна Миколаївна, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Лозановича, буд. 20, кв. 12, викликається
на 30 листопада 2015 року о 08 годині 10 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність.

Суддя Чемодурова Н.О.

У провадженні Броварського міськрай-
онного суду Київської області знаходиться
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Федченко Наталії Володими-
рівни про стягнення заборгованості.

Броварський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає як відповідача по
вказаній справі Федченко Наталію Воло-
димирівну, останнє відоме місце прожи-
вання: Київська область, м. Бровари, вул.
Франка, буд. 20.

Розгляд даної справи відкладено на 09
год. 00 хв. 4 грудня 2015 року та відбу-
деться у залі суду за адресою: м. Бровари,
вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повтор-
ної неявки дана справа буде розглянута у
відсутності відповідача за наявними в
справі матеріалами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Н.М. Петришин

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає представника Товариства з обмеженою
відповідальністю «Одіссей Ойл», Косицького
Станіслава Володимировича, Голишева Ми-
хайла Вікторовича, Желніна Олександра Мико-
лайовича, представника Товариства з
обмеженою відповідальністю «Туристична
компанія «Одіссей» як відповідачів у справі 
№ 755/18454/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Акціонерний банк «Пів-
денний» до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Одіссей Ойл», Косицького
Станіслава Володимировича, Голишева Ми-
хайла Вікторовича, Желніна Олександра Мико-
лайовича, Товариства з обмеженою
відповідальністю «Туристична компанія «Одіс-
сей» про стягнення грошових коштів.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015
року о 10.30 год. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5, каб. № 202. Явка в судове засі-
дання є обов’язковою. У випадку неявки відпо-
відачів справа буде розглянута на підставі
наявних в справі доказів.

Суддя Л.П. Бартащук

Рівненський міський суд відповідно до
ч. 9 ст. 74 Цивільного процесуального ко-
дексу України викликає Комісарова Євге-
нія Володимировича як відповідача в
судове засідання яке відбудеться 18 лис-
топада 2015 року о 16 годині 40 хвилин по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Комісарова Євгенія Володи-
мировича про стягнення заборгованості.

29 жовтня 2015 року по справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Комісарова
Євгенія Володимировича про стягнення
заборгованості відповідач в судове засі-
дання не з’явився.

У разі повторної неявки Комісарова Єв-
генія Володимировича в судове засідання
18 листопада 2015 року о 16 годині 40
хвилин розгляд справи буде проводитись
без його участі на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Т.М. Бучко

Селидівський міський суд Донецької об-
ласті (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4)
розглядає цивільну справу за позовом Вико-
навчого комітету Селидівської міської ради
до Паланського Юрія Олександровича про
визнання особи таким, що втратив право ко-
ристування житловим приміщенням, відпові-
дач Паланський Ю.О., зареєстрований за
адресою: м. Українськ, вул. Тімірязєва, б. 8,
кв. 2, який викликається на 18.11.2015 р. о
10.00 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача до суду він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про
дату, час і місце розгляду справи, і у разі не-
явки до суду, справа може бути розглянута
за його відсутності. 

Суддя Владимирська І.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5276/15-
ц за позовом ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» до Дроговозова В.В. про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі: Дроговозов Віталій Вікторович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, Червоногвардійський район, м. Макіївка, сел. Калініна,
вул. Завокзальна, 30-2, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 16 листопада 2015 року
(корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5268/15-
ц за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Григорова О.О., Григорової А.Л. про стягнення за-
боргованості. Відповідачі у справі - Григоров Олег Олександрович, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Панченка, 84/12-63; Григорова
Анастасія Леонідівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,
м-н Центральний, 5-157, викликаються до суду на 09 год. 30 хв. 16 листопада 2015
року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5273/15-
ц за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Кузнєцової О.Є. про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі - Кузнєцова Оксана Євгенівна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Волзька, 58, викликається до суду на 08 год. 30
хв. 16 листопада 2015 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5310/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мноєвої Ю.О. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі - Мноєва Юлія Олексіївна, 23.11.1987 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, кв. Шахтарський, 4/6-10, викликається
до суду на 10 год. 00 хв. 16 листопада 2015 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у
розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5314/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лобанова В.В. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі - Лобанов Вячеслав Валерійович, 08.11.1974 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, кв. Залізничний, 4-37, викликається
до суду на 08 год. 00 хв. 16 листопада 2015 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у
розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5307/15-
ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тарасевича А.А. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі - Тарасевич Андрій Анатолійович, 15.01.1967 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, кв. Залізничний, 16-35, виклика-
ється до суду на 10 год. 30 хв. 16 листопада 2015 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема,
5) викликає відповідачів:

- по справі 2/219/2083/2015 відповідач Щербенко
Олександр Дмитрович, останнє місце проживання та
реєстрації: 84500 Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Чайковського, 1-А, гурт., кімн. 1 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості;

- по справі 2/219/2461/2015 відповідач Черніков
Геннадій Євгенович, останнє місце проживання та
реєстрації: 84523 Донецька область, м. Сіверськ,
вул. Садова, 38-68 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості;

- по справі 2/219/2607/2015 відповідач Костю-
ченко Олександр Сергійович, останнє місце прожи-
вання та реєстрації: 84532 Донецька область,
Артемівський р-н, с. Міньківка, вул. Залісна, 28 за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення за-
боргованості;

- по справі 2/219/2610/2015 відповідач Толстой
Тимофій Валентиновнч, останнє місце проживання
та реєстрації: 84500 Донецька область, м. Арте-
мівськ, вул. К. Маркса, 30-А за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості;

- по справі 2/219/3485/2015 відповідач Коновалов
Олександр Васильович, останнє місце проживання
та реєстрації: 86472 Донецька область, м. Єнакієве,
смт Щебенка, вул. Вокзальна, 22-6 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі викликаються на 18.11.2015 року на
12 годину 00 хвилин до суду каб. № 309 для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглядатися за їх відсут-
ності.

Суддя Тверський С.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85000, Донецька область, м. Добропілля,
вул. Радянська, 39 А) розглядає цивільні справи
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта  Банк» про стягнення заборгованості за
кредитними договорами. Відповідачі у справах:

Калюжний Євген Георгійович, 1961 року народ-
ження, офіційно зареєстрований за адресою: 
м. Харцизьк Донецької області, вул. Нахімова,
72/60;

Калюжна Лариса Михайлівна, 1973 року народ-
ження, офіційно зареєстрована за адресою: 
м. Харцизьк Донецької області, вул. Нахімова,
72/60;

Д’яченко Ігор Олегович, 1967 року народження,
офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк
Донецької області, вул. Ніколенко, 2а/20;

Погрібний Віктор Васильович, 1956 року народ-
ження, офіційно зареєстрований за адресою: 
м. Харцизьк Донецької області, вул. Постишева,
б.31;

Абрамова Ірина Львівна, 1967 року народження,
офіційно зареєстрована за адресою: м. Харцизьк
Донецької області, мкр. Ювілейний, 5/18;

Курдюкова Ганна Олексіївна, 1960 року народ-
ження, офіційно зареєстрована за адресою: 
м. Харцизьк Донецької області, вул. Крупської,
б.102;

Герасименко Валентина Іванівна, 1948 року на-
родження, офіційно зареєстрована за адресою: 
м. Харцизьк Донецької області, вул. 3арічна, 1/1,
викликаються на 30 листопада 2015 року о 10-00
год. до суду, каб.№1, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у
їх відсутності. 

Суддя Тітова Т.А.

Носівським районним судом Чер-

нігівської області викликається до

суду:

- Падун Олександр Павлович (ос-

таннє місце проживання: 17145,

Чернігівська обл., Носівський р-н, 

с. Коломійцівка, вул. Шевченка, буд.

35) на 09 годин 45 хвилин

16.11.2015 р. для участі у розгляді

справи № 741/1346/15-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Головко В.М.

Рубіжанський міський суд Луган-
ської обл. викликає відповідача за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судове
засідання яке відбудеться:

16.11.2015 року 
10:15 Ахвердiєв Габiл Погруз огли

(цивільна справа 425/3494/15-ц).
10:30 Міронов Андрій Віталійович

(цивільна справа 425/3378/15-ц).
У разі неявки відповідача  в су-

дове засідання суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Мирошникова О.Ш.
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Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 16.11.2015 р. о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Боднарчука
Богдана Миколайовича про звернення стягнення на
предмет іпотеки.

Просимо відповідача Боднарчука Богдана Мико-
лайовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться у примі-
щенні суду 20 листопада 2015 року о 10 годині 55
хвилин, як відповідачів Селезньова Віталія Васильо-
вича та Селезньову Ірину Геннадіївну по цивільній
справі № 433/2081/15-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Селезньова Віталія Васильовича та Се-
лезньової Ірини Геннадіївни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки.

У разі неявки відповідачів судове засідання буде
проведено без участі останніх у порядку ч. 4 ст. 169
ЦПК України.

Суддя Суський О.І.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Заяц Ігоря Михайловича про те, що 25 листо-
пада 2015 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні
Роменського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12,
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Заяц Ігоря Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
— Заяц Ігор Михайлович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.О.Євлах

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Шаудініс Сергія Пранасовича про те, що 25
листопада 2015 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Ро-
менського міськрайонного суду Сумської області за ад-
ресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Шаудініс Сергія Пранасовича про
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
— Шаудініс Сергій Пранасович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку його не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Житника Володимира Миколайовича,
що цивільна справа № 2/375/507/15 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Житника Володимира Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором призначена до судового розгляду на
9-00 годину 18.11.2015 року за адресою: смт Ро-
китне Київської області, вул. Заводська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у Вашій від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Філоненка Антона Олексійовича, що ци-
вільна справа № 2/375/510/15 за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Філоненка Антона Олексійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром призначена до судового розгляду на 10-00 го-
дину 16.11.2015 року за адресою: смт Рокитне
Київської області, вул. Заводська, 11.

В разі неявки справа буде розглянута у Вашій від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Сердюк
Ольгу Павлівну як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/4869/15-ц за позовом ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк України» до
Сердюк Ольги Павлівни про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 19 листопада 2015 року о
14.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиму справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя В.О.Половинка

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом Головащенко Наталії Іванівни до Стеценка Юрія
Пантелейовича, третя особа Голова правління Жит-
лово-будівельного кооперативу «50 років жовтня»
Файвищенко Борис Езевич про визнання особи
такою, що втратила право користування квартирою,
викликає Стеценка Юрія Пантелейовича, Стеценко
Тетяну Іванівну, Стеценко Галину Юріївну в судове
засідання на 04.12.2015 р. на 10.00 год. та повідом-
ляє, що в разі неявки справа буде розглянута у їхню
відсутність.

Суддя Кириленко Т. В.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області
у зв’язку з розглядом цивільної справи №359/7512/15-ц
(2/359/2205/2015) за позовом Васильєва Валерія Павло-
вича до Гладкої Людмили Дмитрівни про стягнення кош-
тів за договором позики викликає в судове засідання на
09.00 годину 23 листопада 2015 року в якості відпові-
дача Гладку Людмилу Дмитрівну, уродженку с. Купчинці
Іллінецького району Вінницької області, до Бориспіль-
ського міськрайонного суду Київської області за адре-
сою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський
шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки відповідача
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І.В. Муранова-Лесів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Україна», зареєстроване та проживає за адресою: м. Київ,
вул. Ревуцького, 42-г, викликається в якості відповідача
Дарницьким районним судом м. Києва в судове засідання,
яке відбудеться 20 листопада 2015 року об 11 год. 00 хв.
у цивільній справі за позовом Горбаченка Сергія Мико-
лайовича до ПрАТ «СК «Україна», третя особа: Івахов Во-
лодимир Миколайович про стягнення матеріальних
збитків та моральної шкоди. Судове засідання відбудеться
під головуванням судді Леонтюк Л.К. в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адресою: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал 5.

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Страхове товариство з додатковою відповідальністю
«Гарантія», що зареєстроване за юридичною адре-
сою: вул. Костянтинівська, буд. 56, оф. 13, м. Київ,
що судове засідання по справі № 758/6083/15-ц за
позовом Федченко Ігоря Васильовича до Страхового
товариства з додатковою відповідальністю «Гаран-
тія» про стягнення страхового відшкодування відбу-
деться 03.12.2015 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні
суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під голову-
ванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка ва-
шого представника є обов’язковою. В разі неявки по
справі буде постановлено рішення.

Кагарлицький районний суд Київської області викликає в
якості відповідача гр. Макаренка Володимира Михайловича
по цивільній справі № 368/1941/15-ц за позовом Горбач Олени
Володимирівни до Макаренка Володимира Михайловича про
стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка
продовжує навчання. Останнє відоме місце проживання від-
повідача Макаренка Володимира Михайловича: Київська обл.,
Обухівський р-н, с. Гусачівка, вул. Перемоги. Фактичне місце
проживання не відоме. Судове засідання відбудеться 20 лис-
топада 2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Московська, 3,
головуючий по справі суддя Шевченко І. І.

В разі неявки відповідача гр. Макаренка Володимира Ми-
хайловича в судове засідання справа буде розглянута в його
відсутність.

В провадженні Галицького районного суду м.
Львова перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Єврогазбанк» до Василюк Богдана Андрійовича,
Василюк Оксани Іванівни про звернення стягнення
на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015 року о
14-30 годині. У разі неявки відповідачів на вищевка-
зану дату справу буде розглянуто у їх відсутності, на
основі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя Лялюк Є. Д.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Ткаченка Бориса Валентиновича, Ткаченко Вікторію
Анатоліївну як відповідачів по цивільній справі
№2/756/5327/15 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Акціонерний банк «Південний» до
Ткаченка Бориса Валентиновича, Ткаченко Вікторії
Анатоліївни про стягнення грошових коштів на 18
січня 2016 року на 16.10 год. 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, прередбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Сіабандову Таврат Рашидівну, про-
живає: Лутугинський район, с. Новофедорівка, вул.
Молодіжна, 3, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом № 409/2789/15-ц ПАТ
«Форум Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 23.11.2015 року об 11 год. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В.Г. Скворцова

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
08.12.2015 року о 08 год. 30 хв. відповідача Юси-
пенко Катерину Валентинівну по справі за позовом
Комунального підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Шевченківського
району міста Києва» до Юсипенко Катерини Вален-
тинівни про зобов’язання вчинити певні дії. Відпові-
дачка викликається у судове засідання, у разі її
неявки справа розглядатиметься у її відсутність.

Суддя Рибак М.А.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
26.11.2015 року о 14 год. 20 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/18103/15-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приват
Банк» до Штамбург Кирила Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Штамбург Кирило Володимирович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вулиця Малишка, 3, кв. 481,
викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів. Адреса
суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.

Суддя Гаврилова О. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Матюшенка Іллю Костянтиновича як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Кредекс фінанс» до Матюшенка Іллі Костян-
тиновича про стягнення заборгованості, яке
призначено та відбудеться 20 листопада 2015 року
о 14 годині 10 хвилин в приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 8. Необ-
хідно з’явитись в кабінет № 301.

Наслідки неприбуття передбачені ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Марчук О. Л.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання в якості відповідача Глиценко Олену Ми-
колаївну, останнє відоме місце реєстрації: м. Одеса, вул.
Затонського, буд. 7, кв. 132, на даний час адреса реєс-
трації в м. Одесі та Одеській області відсутня, по цивіль-
ній справі № 523/13023/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Глиценко Олени Миколаївни про стягнення
боргу за договором кредиту. Судовий розгляд справи
призначено на 19 листопада 2015 року на 12.00 годину,
в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
буд. 68, зал судових засідань № 16.

Суддя Бузовський В. В.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Прохватілова Олексія Олексійовича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі №426/1278/15-ц за
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Прохватілова Олексія Олексійовича про від-
шкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з ви-
платою страхового відшкодування в судове засідання,
яке відбудеться 19 листопада 2015 року о 14-00 годині
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. У разі неявки у вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Пирятинський районний суд Полтавської області ви-
кликає Калугіну Марію Порфирівну (останнє відоме
місце проживання: вул. Хабарівська, м. Красний Луч, Лу-
ганська область, зареєстрована: м. Пирятин, Полтавська
область, вул. Жовтнева, 131) як відповідача, за позовом
Кузьменка Миколи Федоровича до Калугіної Марії По-
рфирівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням на 09 год. 00 хв.
19.11.2015 року за адресою: м. Пирятин, вул. Радянська,
17, Полтавська область. У разі неявки в судове засідання
відповідача Калугіної Марії Порфирівни справа буде роз-
глянута у її відсутність. Відповідач зобов’язана повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н.В. Нагорна

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній
справі № 523/11116/15ц за позовом Бекерової Діани Ми-
колаївни до Бекерова Артура Андрійовича про розір-
вання шлюбу повідомляє, що справа призначена до
слухання в судовому засіданні на 19.11.2015 року на 09-
00 годину. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Суворовського районного суду міста Одеси, що розта-
шоване за адресою: місто Одеса, вулиця Чорномор-
ського козацтва, 68, зал судових засідань № 7. У разі
неявки в судове засідання справа може бути розглянута
та прийняте рішення за відсутністю Бекерова Артура Ан-
дрійовича.

Суддя Н. І. Гудіна

Ямпільський районний суд Сумської області викликає
Дарменко Олега Івановича, 07.12.1971 року народження,
який проживає за адресою: м. Бориспіль, вул.3авок-
зальна, буд. 25, кв. 47, Київської області, без реєстрації,
в судове засідання в якості  відповідача по цивільній
справі за позовом Дарменко Ірини Олексіївни про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2015 року
о 10 годині в приміщенні Ямпільського суду Сумської
області, що знаходиться за адресою: бульвар Ювілей-
ний, 8/2, смт Ямпіль, Сумської області.

У разі неявки  відповідача в судове засідання без по-
важних причин справа буде розглянута у його відсут-
ність. Голова суду Г. М. Воловик

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» про стягнення заборгованості:

Прокопову Світлану Михайлівну, 26.11.1946 р.н.,
проживає: м. Лутугине, пр. Миру, 70/56, розгляд
справи № 409/2472/15-ц відбудеться 23.11.2015 р.
на 13 год.

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

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

Суддя В. І. Скворцова

Дергачівський районний суд Харківської області викликає
Сальнікова Миколу Олексійовича, останнє відоме місце про-
живання: м. Харків, проспект Людвіга Свободи, №60, кв.72, як
відповідача у цивільній справі №619/4144/15-ц за позовом Пар-
фьонової Валентини Миколаївни про звернення стягнення на
предмет іпотеки шляхом визнання права власності на предмет
іпотеки, на 09 год. 00 хв. 03 грудня 2015 року. Судове засідання
відбудеться в залі судових засідань №2 приміщення суду за ад-
ресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, №63.
Ваша явка є обов’язковою. У випадку Вашої неявки до суду в
зазначений день і час без поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки, справа буде розглянута без Вас на
підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене за-
очне рішення).

Суддя Є. А. Болибок

Білокуракинським районним судом Луганської області
викликається до суду:

— Кушнарьов Олександр Олександрович (останнє місце
проживання: 91015, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Оль-
ховський, буд. 6, кв. 82) на 13 годину 00 хвилин 19.11.2015
р. (резервна дата засідання — 26.11.2015 р. на 13:00) для
участі у розгляді справи по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк»;

— Коваленко Вікторія Іларіонівна (останнє місце про-
живання: 91493, Луганська обл., м. Луганськ, с. Ювілейне,
вул. Артема, буд. 11, гурт. 33) на 13 годину 30 хвилин
19.11.2015 р. (резервна дата засідання — 26.11.2015 р. на
13:30) для участі у розгляді справи по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинським районним судом Луганської об-
ласті викликається до суду:

— Краснякова Ольга Володимирівна (останнє місце
проживання: 92024, Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Георгіївка, вул. Підгірна, буд. 77) на 11 годину 20
хвилин 24.11.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 409/2834/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк»;

— Челишев Вячеслав Васильович (останнє місце про-
живання: 91000, Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Ус-
пенка, вул. Фурманова, буд. 3, кв. 2) на 11 годину 40
хвилин 24.11.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 409/2869/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Тімінський В.В.

Старобільським районним судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

— Шейко Олексій Іванович (останнє місце про-

живання: 63731, Луганська обл., Старобільський

р-н, с. Колмиківка, буд. 37) на 14 годину 30 хвилин

18.11.2015 р. для участі у розгляді справи №

431/4132/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».
Суддя Березка О.М.

Старобільський районний суд Луганської області

виніс заочне рішення по цивільній справі за позовом

Публічного акціонерного товариства банку «ТРАСТ»

до Громнацького Миколи Анатолійовича про стяг-

нення заборгованості за кредитним договором №

2/431/1803/15 від 2 жовтня 2015 року.

Суддя О.М. Березка

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Степанова Вадима Володимировича як відповідача
по цивільній справі № 2/756/3802/15 за позовом Сте-
панової Ірини Олександрівни до Степанова Вадима
Володимировича про розірвання шлюбу на 27 лис-
топада 2015 року о 14.40 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.

Київський районний суд м. Одеси викликає Шан-
дра Олександра Дмитровича у справі №
520/12124/15-ц за позовом Нікітіної Ганни Едуар-
дівни до Шандра Олександра Дмитровича про захист
честі, гідності, ділової репутації та відшкодування
моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015 р. о 15
годині 00 хвилин у судді Луняченко В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Красноармійськ, вул. Горького, 20, тел. канце-
лярії (06239) 2-02-65) повідомляє:

Слухання цивільної справи за позовом Волчек Кате-
рини Павлівни до Волчек Артема Олександровича,
02.06.1982 р.н., (м. Красноармійськ, вул. Станіслав-
ського, б. 17, Донецької області) про розірвання шлюбу
відбудеться 30.11.2015 року о 09.00 годині (перший по-
верх, кабінет судді Пелеп Ю.К.).

Відповідачу Волчек А.О. необхідно прибути до суду на
вказаний час для участі в розгляді справи по суті. У ви-
падку неприбуття справа буде розглянута у відсутність
відповідача.

Суддя Ю.К. Пелеп
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +3   +8      +5 +10
Житомирська +3   +8      +5 +10
Чернігівська +3   +8      +5 +10
Сумська +2   +7      +4    +9
Закарпатська +3   +8      +6 +11
Рівненська +3   +8      +5 +10
Львівська +2   +7    +10 +15
Івано-Франківська +2   +7    +11 +16
Волинська +2   +7      +5 +10
Хмельницька +3   +8      +7 +12
Чернівецька +1   +6    +10 +15
Тернопільська +3   +8      +7 +12
Вінницька +4   +9      +9 +14

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +5  +10
Кіровоградська +3     +8      +6  +11
Полтавська +3     +8      +5  +10
Дніпропетровська +3     +8      +6  +11
Одеська +7   +12   +11  +16
Миколаївська +7   +12   +11  +16
Херсонська +6   +11   +10  +15
Запорізька +5   +10   +10  +15
Харківська +3     +8      +5  +10
Донецька +3     +8      +5  +10
Луганська +2     +7      +5  +10
Крим +7   +12   +11  +16
Київ +6     +8      +8  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Чотирнадцятирічний
чемпіон

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕМОГА! Учень Черка-
ського колегіуму «Берегиня»
Юрій Майдаков виборов «золо-
то» на чемпіонаті Європи з боксу,
який проходив у російському місті
Анапа. У змаганнях взяли участь
212 боксерів із 24 країн. Спор-
тсмен змагався у категорії 65 кі-
лограмів. Боксер упевнено прой-
шов весь турнір і потрапив у фі-
нал. У півфіналі Юрій упевнено
здолав спортсмена з Росії Дені Ахматова, а у фіналі — ірландця
Ітана МакГакіна. 

Першим юного чемпіона Європи привітав з успіхом його тренер
Олександр Піскун. Тренер відзначає працелюбність чотирнадця-
тирічного спортсмена, його цілеспрямованість. Він сподівається,
що ця перемога — тільки початок великої спортивної кар’єри.

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Міжнародна конферен-
ція «Збереження істо-

ричної залізничної спадщи-
ни в контексті захисту націо-
нальних інтересів України»
зібрала в Івано-Франківську
дослідників вузькоколійних
залізниць, а також пред-
ставників органів місцевого
самоврядування, туристич-
них операторів, охочих роз-
вивати на вузькоколійках
екзотичні й пізнавальні мар-
шрути. 

Учасники конференції з
різних регіонів України, Ру-
мунії, Великобританії, Ні-
меччини, Швейцарії, Австрії
за активного сприяння Львів-
ської залізниці випробували
принади відвідування рухли-
вого музею на рейках. Вони
проїхалися з вітерцем на па-
ровозі Л-3535 радянських ча-
сів від Делятина до Ворохти.
Зупинялися у відомих ту-
ристських центрах Прикар-
паття, біля історичних
пам’яток та унікальних при-
родних об’єктів.

Захід був своєрідним свят-
куванням 15-річчя започат-
кування на Івано-Франків-
щині, в селищі міського типу

Вигода Долинського району,
туристського маршруту
вузькоколійною залізницею
«Карпатський трамвай». Ни-
ні спільно з громадською ор-
ганізацією «Форум «Карпат-
ський трамвай» область
здійснює послідовні кроки
щодо ефективного викорис-
тання для рекреаційно-ту-
ристичних та освітніх цілей
залізничних гілок, прокладе-

них тут за часів Австрійської
імперії та Румунського коро-
лівства.

— У Європі широкого роз-
витку набув активний громад-
ський рух за збереження та
подальшу експлуатацію мало
завантажених чи й покинутих
сталевих магістралей, — роз-
повідає гість з Австрії Воль-
фрам Венделін. Особливу під-
тримку владних структур

громадські ініціативи мають у
регіонах з великим туристич-
но-рекреаційним потенціалом.
Вузькоколійки отримують
друге життя  в організації піз-
навально-туристських мар-
шрутів через упровадження
концепції «живих музеїв тех-
нічної спадщини» на базі від-
реставрованих технічних за-
собів віком понад 50 років, що
мають історичну цінність.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
«Ч

ер
ка

сь
ки

й 
сп

ор
т»

Потяг бажань 
РАРИТЕТ. «Карпатському трамваю», який давно здобув 
серед туристів славу рухливого музею на рейках,
виповнилося 15 років 

Карпатський трамвай» знову на висоті у розвитку туристичної галузі Прикарпаття

Наш тернопільський власкор 
здобув обласну премію 

Галина САДОВСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

ВІДЗНАКА. Власний кореспондент
газети «Урядовий кур’єр» у Тернопіль-
ській області Микола Шот став лауреа-
том обласної премії в галузі журналіс-
тики імені Володимира Здоровеги за
книжку «На пагорбі долі». У видання
увійшли кращі матеріали автора, опуб-
ліковані на сторінках рідної газети впро-
довж кількох років, де йдеться про про-
блеми, успіхи, справи у царині духов-
ності, культури, мистецтва, історії, кра-
єзнавства, туризму, економіки області,
а також присвячені славетним уроджен-
цям Тернопілля.

«Книжка Миколи Шота «На пагорбі
долі» сповнена великої любові до рідно-
го краю та України, написана надзви-
чайно легким і привабливим стилем»,
— зазначив у відгуку Микола Мушинка,
академік НАН України, професор, до-

ктор філологічних наук із міста Пряшів,
що у Словаччині.

Увагу на книжку журналіста зверну-
ли й члени комітету з присудження об-
ласних премій у галузі культури та ви-
словилися за відзначення Миколи Шота
премією імені Володимира Здоровеги. 

Микола Шот зазначив, що йому на-
дзвичайно приємно отримати премію
імені професора Львівського національ-
ного університету ім. Івана Франка Во-
лодимира Здоровеги, адже мав щастя
навчатися у нього. 

Сім років тому обласна рада затвер-
дила положення про присудження пре-
мій у культурній сфері та разом з обл -
держадміністрацією стала визначати
лауреатів у понад десятьох номінаціях,
зокрема в журналістиці, краєзнавстві,
етнографії й музейній справі, літературі,
театральному та музичному мистецтві,
архітектурі. Кожну з відзнак названо
ім’ям видатного краянина.     

Премію в галузі журналістики ім. В. Здоровеги
власному кореспондентові «Урядового кур’єра»
в Тернопільській області Миколі Шоту (ліворуч)
вручають голова облради Василь Хомінець 
і голова облдержадміністрації Степан Барна

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

НАГОРОДА. Приємний сюр-
приз отримала викладачка
Сарненського педагогічного
коледжу на Рівненщині Ірина
Слободзян. Вона єдина з учас-
ників міжнародної програми
«Лелека» отримала нагороду
500 євро та грамоту за дослід-

ницьку працю з вивчення білих
лелек від самого… принца Ліх-
тенштейну. Звісно ж, із його
особистим підписом. 

У цій країні є фонд Coconia,
що опікується лелеками. Його
підтримує 20-річний принц —
нащадок княжого престолу.
Фонд призначив Ірині нагоро-
ду. Щоправда, витрачати гроші
на власні потреби не можна:

лише на обладнання для по-
дальших досліджень. Тож у
Сарнах придбали мультимедій-
ну систему й повідомили про
це принца.

— Ми разом зі студентами
обліковуємо гнізда білого леле-
ки на Поліссі, знаємо, скільки
птахів і пташенят є зокрема й
на півночі нашої області, де
свого часу активно попрацюва-

ли меліоратори. Скажімо, сьо-
годні маємо інформацію про
400 гнізд у 80 населених пунк-
тах Рівненської, Волинської та
Житомирської областей. 

Це дуже важливо — відсте-
жувати популяцію білого леле-
ки і за потреби бити на сполох.
Адже його чорний лелека вже
в Червоній книзі, — каже Ірина
Слободзян.   

Білий лелека приніс 500 євро

Оштрафували 
за балончик

Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур'єр»

ОЦЕ ТАК ПОГРАВСЯ! Посеред навчального дня в одній із при-
луцьких шкіл, що на Чернігівщині, раптово з’явився ядучий запах.
Діти почали скаржитися на самопочуття. Одній дівчинці стало так
зле, що довелося викликати швидку допомогу. Приїхали і право -
охоронці. Після нетривалого розслідування з’ясувалося, що на-
дзвичайну ситуацію спричинив старшокласник. Він приніс до шко-
ли балончик зі сльозогінним газом. Зізнався, що не уявляв, що він
діє настільки сильно і так швидко розповсюдиться на все примі-
щення навчального закладу.

Завдяки оперативним діям усіх служб, що прибули на виклик,
надзвичайну ситуацію вдалося швидко врегулювати. Оскільки не-
повнолітнього бешкетника не можна притягти до відповідальності,
адміністративний протокол було складено на його батьків, яким за
безвідповідальний вчинок сина доведеться заплатити чималий
штраф.
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