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Битва за свідомістьЦИТАТА ДНЯ

ЯН ТОМБІНСЬКИ:

Поліція очиститься 
від показухи

РЕФОРМИ. Глава Національної поліції України Хатія Дека-
ноідзе поставила перед керівниками територіальних підрозді-
лів вимогу — провести якісний підбір особового складу й за-
безпечити прозорість та ефективність процесу переатестації 
міліціонерів, які виявили бажання стати поліцейськими.

Ефективність керівників обласних підрозділів НПУ поля-
гатиме в побудові принципово нової структури, припинен-
ні спроб недобросовісних працівників тиснути на бізнес, пер-
сональній відповідальності керівництва в разі виявлення ко-
рупційних діянь підлеглих, передає позицію Хатії Деканоідзе 
прес-служба МВС.

Керівник НПУ попередила в ході відомчої селекторної нара-
ди, що приховувати злочини й показувати «хорошу» статис-
тику — це радянський підхід, від якого слід відмовлятися. Від-
так у відомстві жорстко присікатимуть спроби маніпулювання 
статистикою та приховування злочинів. «Весь особовий склад 
обов’язково пройде переатестацію, і цей процес має бути про-
зорим і неупередженим», — підкреслила Хатія Деканоідзе.

ЦИФРА ДНЯ

361,343 млрд грн
становив у жовтні обсяг гривневих 

депозитів в українських банках. Це на 
1,7% більше, ніж у вересні   

РОЗВИТОК ЕКСКЛЮЗИВ

Верховна Рада ухвалила 
законопроекти, 
що збалансують 
інтереси держави 
та бізнесу

Про сьогодення 
артилерії та її роль 
в АТО «УК» розповів 
генерал-майор 
В’ячеслав Горбильов

НА ПЕРЕДОВІЙ. Перемога можлива лише в разі залучення 
східних регіонів в український культурний простір 

Податкова реформа «під ялинку» — 2?
ДИСКУСІЯ. Експерти критикують, що досі нема законопроекту від Міністерства фінансів 
з корекціями фіскальної системи країни    

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Доки зареєстрований у пар-
ламенті депутатський зако-

нопроект №3357 щодо податко-
вої лібералізації, який ще нази-

вають радикальним, витримує 
серйозну дискусію, експерти 
не перестають критикувати те, 
що нема мінфінівського законо-
проекту з корекціями фіскаль-
ної системи країни. Вони засте-
рігають від імовірного повторен-

ня торішньої ситуації, коли змі-
ни до Податкового кодексу пред-
ставлять разом з бюджетом «під 
ялиночку» і скажуть, що потріб-
но ухвалювати одночасно, інак-
ше країна розвалиться.  І вона 
знову не підготовленою з 1 січня 

почне працювати за новими по-
датковими правилами. 

Підприємці, громадськість хо-
чуть мати змогу порівняти пар-
ламентські новації з урядовими, 
оцінити вплив останніх на біз-
нес-клімат та гаманець грома-

дян. Але на сайті Мінфіну міс-
титься лише концепція подат-
кової реформи, а в концепції за-
звичай подано солодкі речі, ди-
явол же, як завжди, кри-
ється в деталях, прописа-
них у законопроекті.  
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Голова представництва Євросоюзу в Україні 
про кумулятивний ефект від запровадження 
зони вільної торгівлі з ЄС  

«Я дуже оптимістично 
дивлюся на те, що 

станеться через 2, 3, 4 
роки. Нам потрібно 

побудувати фундамент, 
запустити двигун, і 
результат прийде».
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реклама. оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов) надання послуги Ін-
тернет-еквайрингу АТ «УкрСиббанк» (далі - Правила), опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» №194
від 20.10.2015р. (з усіма наступними змінами та доповненнями) або в іншому офіційному друкованому
виданні та/або на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку а саме: 

1. Розділ «Сфера застосування Правил» викладено у наступній редакції:
«СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

Ці «Правила (договірні умови) надання послуги Інтернет-еквайрингу АТ «УкрСиббанк» (за текстом
іменуються - Правила) є пропозицією до укладення договору на умовах, що встановлені Банком, і за-
стосовуються у випадку укладення між АТ «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору Інтернет-еквайрингу
(з Правилами)». 

Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Сторонами Договору, як Банком, так і Клієнтом.»
2. Термін «Відшкодування» виключено. По тексту Правил слово «Відшкодування» змінюється на «пе-

рерахування» (з урахуванням всіх відмінків).
3. Терміни «Договір», «Інтернет-еквайринг» викладені у наступних редакціях:
«Договір – укладений між Банком та Клієнтом «Договір Інтернет – еквайрингу (з Правилами)» з

усіма додатками, укладеними додатковими угодами до нього, а також ці «Правила (договірні умови)
надання послуги Інтернет - еквайрингу АТ «УкрСиббанк», які стають після підписання «Договору Ін-
тернет-еквайрингу (з Правилами)» його невід’ємною частиною.»

«Інтернет-еквайринг – послуга Банку щодо обслуговування розрахунків Клієнта за Операціями, що
здійснюються в Інтернет - магазинах Клієнта з використанням ПК.»

4. Пункт 1.3. розділу «Сфера застосування Правил» викладено у наступній редакції:
«1.3. У разі отримання Чарджбека від Банку-емітента згідно з правилами Платіжних систем або за

Операціями, по яких Банком-емітентом або Платіжною системою підтверджено факт шахрайського
використання ПК, Банком може бути зменшена сума наступних перерахувань на відповідну суму без
будь-яких штрафних санкцій за затримку перерахування. У разі відсутності подальших Транзакцій та
перерахувань на суму такого Чарджбека, Клієнт зобов’язаний повернути Банку зазначену суму.

4. Пункт 3.2.6. розділу «Права та обов’язки Банку» викладено у наступній редакції:
«3.2.6. Надавати Клієнту послуги щодо проведення розрахунків за Операціями, що здійснюються в

Інтернет-магазинах Держателями ПК з використанням ПК, на умовах, передбачених Договором.»
5. Пункт 4.1.2. розділу «Права і обов’язки Клієнта» викладено в наступній редакції:
«4.1.2. Отримувати від Банку послуги щодо проведення розрахунків за Операціями, що здійснюються

в Інтернет-магазинах Держателями ПК з використанням ПК, на умовах, передбачених Договором.»
6. Пункт 8.3. розділу «Порядок укладення, зміни і розірвання Договору» викладено в наступній ре-

дакції:
«8.3. Договір Інтернет-еквайрингу складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу,

по одному для кожної із Сторін. Всі додатки та угоди до Договору Інтернет-еквайрингу вважаються
його невід`ємною частиною. 

Ці Правила, після підписання між Банком та Клієнтом Договору, стають невід’ємною частиною До-
говору та разом з Договором Інтернет-еквайрингу (з Правилами) встановлюють договірні умови на-
дання Банком послуг з Інтернет-еквайрингу Клієнту. 

Ці Правила не підлягають додатковому підписанню та/або візуванню Сторонами, екземпляр Правил
видається Клієнту, при цьому цей екземпляр не підписується Сторонами. 

Підписуючи Договір, Клієнт підтверджує, що до його підписання він ознайомився зі змістом цих
Правил, повністю їх розуміє та погоджується з їх умовами. 

Договір набуває чинності з дати його укладення та діє 1 (один) календарний рік.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,
а саме 13.11.2015 р. 

Датою початку дії змін до Правил є 13.11.2015р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту С. М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія №75, видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як
відповідача Шутько Світлану Миколаївну у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Шутько Світлани Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у судове засідання, яке
відбудеться 19.11.2015 року о 08.00 годині у приміщенні суду за
адресою: м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.

У разі неявки у судове засідання відповідача суд розгляда-
тиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Москаленко

Бородянський районний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Кривущенка Володимира Віта-
лійовича про стягнення заборгованості викликає до суду
(адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Леніна, 315)
Кривущенка Володимира Віталійовича, який проживає за ос-
танньою відомою адресою: вул. Петровського, 99, с. Мирча, Бо-
родянський район, Київська область, 07810, як відповідача на
24 листопада 2015 року о 09 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Приморський 
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає у судове
засідання як відповідача Гречухіну Тетяну Вікторівну по справі 
№ 522/13699/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гречу-
хіної Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.11.2015 року о 14.40 хв. за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи справа
буде розглянута за її відсутності.

Сумський районний суд Сумської області викликає в судове
засідання, призначене на 13.30 годину 17 листопада 2015 року
за адресою: м. Суми, пров. Академічний, №13, каб. 101, відпо-
відачку Барсук Людмилу Іванівну по цивільній справі 
№ 2/587/954/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Барсук
Людмили Іванівни про стягнення боргу.

У випадку неявки справу буде розглянуто без участі Барсук
Людмили Іванівни.

Головуючий суддя Куц В. І.

У Володимир-Волинський міський суд Волинської області за ад-
ресою: м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, 24, на 14 год.
00 хв. 18.11. 2015 року в зал судових засідань №2 як відповідач у
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гурєєва В. В. про стягнення
на предмет іпотеки шляхом передачі у власність AT «Дельта Банк»,
викликається Гурєєв Віталій Віталійович.

Відповідач має право подати свої докази чи повідомити про них
суд. В разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його від-
сутність.

Суддя Л. Ф. Канівець

Голованівський районний суд Кіровоградської області (смт Голованівськ,
вул. Леніна, 18 Голованівського району Кіровоградської області) викликає як
третю особу, що не заявляє самостійних вимог, Лужанську Галину Василівну,
яка зареєстрована за адресою: с. Троянка Голованівського району Кіровог-
радської області, в судове засідання у цивільній справі за позовом Даниль-
ченко Олени Леонідівни до Троянської сільської ради Голованівського району
Кіровоградської області, третя особа — відділ Держземагентства в Голова-
нівському районі Кіровоградської області, про визнання права власності на
земельну ділянку в порядку спадкування на 10.00 год. 17.11.2015 року за ад-
ресою: смт Голованівськ, вул. Леніна, 18.

У разі неявки третьої особи справа буде розглянута у її відсутність за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Ярова Л. С.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове за-
сідання як обвинуваченого Івка Максима Олександровича,
06.07.1985 року народження, уродженця: м. Черкаси, українця,
громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Черкаси,
вул. Г. Дніпра, буд. 45, кв. 14, фактично проживаючого за ад-
ресою: м. Черкаси, вул. Лісова, буд. 27.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2015 року об 11
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області

викликається до суду:

- Кошевцов Максим Борисович (останнє місце проживання:

83112, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Кільцева, буд. 7, кв. 10)

на 09 годин 00 хвилин 30.11.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 235/8453/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Хмельова С. М.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/5951/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Вієрт Ірини Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел.
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Вієрт І. А. як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі не-

явки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/5979/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Горобей Анатолія Федоровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А.
тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Горобей А. Ф. як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

16.11.2015 року
15:45 Мирошниченко Олексій Ігорович (цивільна справа

426/894/15-ц)
12:30 Скряга Зінаїда Іванівна (цивільна справа

426/3350/15-ц)
15:30 Казан Микола Пилипович (цивільна справа

426/3408/15-ц)
16:30 Янковський Едуард Едуардович (цивільна справа

426/3405/15-ц)
19.11.2015 року
09:30 Злодюшкіна Ельвіра Федорівна (цивільна справа

426/3413/15-ц)
10:30 Родченко Олександр Федорович (цивільна справа

426/3488/15-ц)
10:00 Корсун Людмила Василівна (цивільна справа

426/3353/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.   

Суддя Гашинський М. А.
Сватівський районний суд Луганської обл. викликає від-

повідача за позовом ПАТ «Акцент Банк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

19.11.2015 року
11:00 Гринченко Сергій Олександрович (цивільна справа

426/3448/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.  

Суддя Гашинський М. А.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

19.11.2015 року
14:30 Шаповалов Олег Володимирович (цивільна справа

426/1552/15-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.  

Суддя Половинка В. О.
Сватівський районний суд Луганської обл. викликає від-

повідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

20.11.2015 року
16:00 Морозова Ганна Олександрівна (цивільна справа

426/3399/15-ц)
15:30 Риндін Максим Олександрович (цивільна справа

426/3770/15-ц)
15:00 Нечет Володимир Володимирович (цивільна справа

426/3548/15-ц)
14:30 Гіпік Андрій Іванович (цивільна справа 426/3398/15-ц)
14:00 Зуєва Алла Олександрівна (цивільна справа

426/3430/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Гашинський М. А.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/5973/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Запорожець Нелі Олександрівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 годині
30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Запорожець Нелю Олександрівну як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Кузьменко Алла Федорівна, 04.12.1978 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: Херсонська об-
ласть, Скадовський район, с. Приморське, вул. Піонерська,
буд. №1, викликається як відповідач по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» в особі представника уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимча-
сової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд відбудеться 23.11.2015 року
о 09 год. в приміщенні Скадовського районного суду, роз-
ташованого в м. Скадовську, Херсонської області, вул.
Пролетарська, 39. У разі неявки справа розглядатиметься
за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Коростишівський районний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Расулову Тетяну
Іванівну по справі № 280/1104/15-ц на 24.11.2015 р.
об 11.30 год. та Самойленка Сергія Володимировича
по справі № 280/1105/15-ц на 24.11.2015 р. о 09.00
год. за позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стяг-
нення боргу. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду (вул. К. Маркса, 52, м. Коростишів). У
разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Пасічний Т. З.

Ільїчов Вадим Ішкільдійович, 09.04.1975 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: Херсонська об-
ласть, м. Скадовськ, вул. Івана Франка, буд. № 23, кв. №
407, викликається як відповідач по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
в особі представника уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової
адміністрації в Публічному акціонерному товаристві
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд відбудеться 23.11.2015 року
о 10 год. в приміщенні Скадовського районного суду, роз-
ташованого в м. Скадовську, Херсонської області, вул.
Пролетарська, 39. У разі неявки справа розглядатиметься
за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Татьянченко Артема В’ячеславовича по цивіль-
ній справі за позовом Татьянченко Володимира
Володимировича до Татьянченко Артема В’ячеславовича
про визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування житловим приміщенням. Остання відома адреса
місцезнаходження відповідача Татьянченко Артема
В’ячеславовича – проспект 40-річчя Жовтня, буд. 21, кв.
190, м. Київ, 03039. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 22 грудня 2015 року
о 10 год. 00 хв. В разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ми-
шина Володимира Петровича, 14.08.1976 р.н., як від-
повідача в судове засідання, призначене о 14.30 год.
20 листопада 2015 року по справі за позовом Ми-
шиної Г. О. до Мишина В.П., третя особа: Служба у
справах дітей Деснянської в м. Києві РДА, про на-
дання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька та дозволу на оформлення
документів. Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського,
5-В, кабінет 36. У випадку неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
вас, Орлова Романа Юрійовича про те, що 24 листопада
2015 року oб 11 год. 30 хв. (дата резервного судового
засідання 1 грудня 2015 року о 09 год. 45 хв.) за адре-
сою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, від-
будеться судове засідання в цивільній справі за позовом
Орлової Наталі Володимирівни до вас як відповідача про
надання дозволу для вивезення малолітньої дитини до
тимчасово окупованої території АР Крим.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає в судове засідання в особі відповідача
Пухтаєвич Валерія Валентиновича по цивільній справі №
495/7751/14-ц за позовом Чернецької Світлани Леоні-
дівни до Пухтаєвич Валерія Валентиновича про зміну роз-
міру аліментів та позбавлення батьківських прав. Судове
засідання відбудеться 17.11.2015 року об 11.30 годині у
залі судового засідання № 38 Білгород-Дністровського
міськрайонного суду Одеської області за адресою: Оде-
ська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса,
27. У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зану дату, справа буде розглянута у його відсутність.

Голова суду М. В. Смаглій

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Тімофєєву Олену Валеріївну у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» до Тімофєєвої
Олени Валеріївни про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться 17.11.2015 року о
14.30 годині у приміщенні суду за адресою: м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.

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

Суддя В. В. Москаленко

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Гриценка Олега Георгійовича, 27.02.1973 р.н.,
як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Гри-
ценка Олега Георгійовича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
03.12.2015 р. о 09.30 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д.І. У разі неявки
відповідача справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Д. І. Сакоян

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Дунаєва Марка
Миколайовича у справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Дунаєва Марка Миколайовича про стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться 17.11.2015 року о 14.00 годині у приміщенні суду за адресою:
м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.

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

Суддя В. В. Москаленко

Білокуракинським районним судом Луганської області викликається до суду:
- Голубєв Ігор Валерійович (останнє відоме місце проживання: 91009, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Краснознаменна, буд. 122) на 08 годин 00

хвилин 17.11.2015 р. (резервна дата засідання — 18.11.2015 р. на 08:00) для участі у розгляді справи № 409/3145/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Коваленко Олександр Сергійович (останнє відоме місце проживання: 91029, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Гєологічєская, буд. 7, кв. 63) на 13
годин 30 хвилин 17.11.2015 р. (резервна дата засідання — 18.11.2015 р. на 13:30) для участі у розгляді справи № 409/3091/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Усенко Євген Вікторович (останнє відоме місце проживання: 91006, Луганська обл., м. Луганськ, квр-л Ленінського Комсомолу, буд. 8, кв. 105) на
11 годин 30 хвилин 17.11.2015 р. (резервна дата засідання — 18.11.2015 р. на 11:30) для участі у розгляді справи № 409/3095/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Третьяк О. Г.
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Личаківський районний суд м. Львова викликає Агар-
кова Олександра Павловича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Свердловський р-н, смт
Калінінський, вул. Центральна, 5/4), як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1817/2015
(463/4234/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Агаркова
Олександра Павловича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
20 листопада 2015 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Медве-
дєва Олексія Едуардовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Ленінградська,
буд. 50, кв. 17), як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1820/2015 (463/4237/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Медведєва Олексія Едуардовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 20 листопада 2015 р. 
о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Хар-
ченка Андрія Васильовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, вул. Нахімова, буд. 67), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1814/2015 (463/4231/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Харченка Андрія Васильовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави, що відбудеться 20 листопада 2015 р. о 13
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ключ-
нікова Сергія Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, с. Михайлівка
Нова, буд. 4/2), як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1800/2015 (463/4215/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Ключнікова Сергія Вікторовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 19 листопада 2015 р. 
о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Леоку-
мовича Віталія Анатолійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського,
буд. 55, корп. В, кв. 45), як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/1816/2015 (463/4233/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Леокумовича Віталія Анатолі-
йовича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 20 листопада
2015 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ког-
тєва Сергія Івановича (останнє відоме місце проживання:
м. Донецьк, вул. Ст. Щипачова, буд. 37, 13), як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі №
2/463/1807/2015 (463/4224/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Когтєва Сергія Івановича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 19 листопада 2015 р. о 13 год. 30 хв. у
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Крав-
ченка Андрія Борисовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область,м. Ровеньки, вул. 1-ша Київська,
буд. 30), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1809/2015 (463/4226/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Кравченка Андрія Борисовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 19 листопада 2015 р. о 13 год. 45
хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає як відповідачів: Сироїда Сергія Івано-
вича, Казку Сергія Борисовича по цивільній справі
за позовом Кредитної спілки «Кредит Союз» про
стягнення боргу за договором кредиту у судове за-
сідання, яке відбудеться 18 листопада 2015 року об
11.00 год. за адресою: Черкаська область, м. Золо-
тоноша, вул. Шевченка, 76.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута
у їхню відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Орел С. І.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області викликає
в судове засідання Павлюк Людмилу Петрівну, 12.04.1960 р.н., яка
проживає за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця
Сокола, 4а, кв. 48, як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Павлюк
Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором № 001-22013-221211, з метою дати особисті пояснення,
заперечення та докази проти позову.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Славутського міськ-
районного суду Хмельницької області 16.11.2015 року на 09 годину
00 хвилин за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця
Миру, 16.

В разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки, справа
буде розглянута у відсутності відповідача та на підставі наявних у
ній даних та доказів буде постановлено заочне рішення.

Суддя В. П. Роїк

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає в судове засідання на 16 годину 40 хвилин
25 листопада 2015 року як відповідача Тернікову
Ірину Анатоліївну в цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. У разі неприбуття в судове засі-
дання без поважних причин чи неповідомлення про
причини неприбуття справу може бути розглянуто
без відповідача.

Адреса суду: 61007, м. Харків, пр. Орджонікідзе,
7, каб. № 34.

Суддя А. М. Клименко

Роменський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє Іванова Олега Анатолійовича, що 26 листо-
пада 2015 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Іванова Олега Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Іванов Олег Анатолійович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,

розташований за адресою: 49044 м. Дніпропет-

ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Білоуса

Віктора Петровича в судове засідання по цивільній

справі за позовом Ганжий Олени Миколаївни до Бі-

лоуса Віктора Петровича про стягнення коштів, яке

призначене на 09.40 годину 3 грудня 2015 року

(суддя Демидова C.O.). У випадку неявки відповіда-

чів справу буде розглянуто у заочному порядку.

Cлов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Кравченко О.О. до Клюбіна Д.Ю.,
за участю третьої особи: Приватного нотаріуса Мурадової С.Г.
про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним.

Відповідач Клюбін Дмитро Юрійович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Краматорськ, буль-
вар Краматорський, буд. 24, кв. 144, викликається 25
листопада 2015 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді 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 відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає
Даценка Руслана Володимировича (15.10.1989 р.н., ІПН:
3279511996) як відповідача в судове засідання у цивільній
справі за позовом ПАТ «БМ Банк» до Даценка Руслана Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2015 року
о 09.00 год. у приміщенні Лохвицького районного суду за
адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, зал судових засі-
дань № 1.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Г. Б. Савинський

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/6977/15-ц, провадження
№2/591/2641/15 за позовом Сіробаба Миколи Андрійовича
до Конєва Олександра Володимировича про стягнення
боргу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Конєва Олександра
Володимировича, останнє відоме місце реєстрації: вул.
Г.Кондратьєва, буд. 60/8А, м. Суми, як відповідача по
справі на 9 грудня 2015 року о 15.30 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 13, каб. № 505, головуючий - суддя Бурда Б.В. В разі
неявки відповідача в судове засідання справа буде розгля-
нута в його відсутність.

Сосницький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Кравця Сергія Миколайовича
по справі № 745/626/15-ц за позовом Мороза Сергія
Миколайовича до Кравця Сергія Миколайовича,
Мороз Олени Миколаївни про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням, у судове засідання на 19.11.2015 року о
09.00 год., яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: Чернігівська область, смт Сосниця, вул. Чер-
нігівська, 54, під головуванням судді Смаль I.A.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Черняхівський районний суд Житомирської об-
ласті (Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт
Черняхів, вул. Червоноармійська, 1), у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Добровицького
Андрія Миколайовича до Штанько Наталії Володи-
мирівни про розірвання шлюбу викликає Штанько
Наталію Володимирівну в судові засідання на 09.30
год. 26 листопада 2015 року та на 09.30 год. 3 грудня
2015 року, а також повідомляє, що в разі неявки
справу буде розглянуто за її відсутності. 

Суддя Г. Г. Мініч

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться:

26.11.2015 року
09:30  Чумак Анжела Олексіївна (цивільна справа 428/4071/15-ц)
27.11.2015 року 
13-00 Федько Євген Олександрович (цивільна справа

428/4958/15-ц)
30.11.2015 року
09:00 Чєломбітько Анна Павлівна (цивільна справа

428/4849/15-ц)
10:30  Шарандіна Тетяна Володимирівна (цивільна справа

428/4200/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме

справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Скочій Г. Д.

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Піонер-
ська, 2, каб. № 35 запрошує в судове засідання о 09
годині 00 хвилин 20 листопада 2015 року Протченко
Тетяну Іванівну як відповідача в справі №
580/1876/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Протченко Тетяни Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута в її відсутності за наявними
матеріалами справи.

Суддя Л.І. Подопригора

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Скшипека Дмитра Болеславовича (останнє відоме місце
проживання: м. Львів, вул. Личаківська, 21/3), як відпо-
відача у судове засідання по цивільній справі №
2/463/2197/2015 (463/4870/15-ц) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Скшипека Дмитра Болеславовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 1 грудня 2015р. о 16 год. 45 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Гордєєва Геннадія Віталійовича,
04.06.1968 р.н., що проживає за адресою: Хмельницька об-
ласть, місто Славута, вулиця Фрунзе, 3, кв. 6 як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Гордєєва
Геннадія Віталійовича про стягнення заборгованості, з метою
дати особисті пояснення, заперечення та докази проти позову.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Славутського
міськрайонного суду Хмельницької області 02.12.2015 року о
10 годині 00 хвилин за адресою: Хмельницька область, місто
Славута, вулиця Миру, 16.

В разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
справа буде розглянута у відсутності відповідача та на підставі
наявних у справі даних та доказів буде постановлено заочне
рішення. Суддя Зеленська В.І.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
27.11.2015 року о 13 год. 40 хв. як відповідача Ві-
дяєва Володимира Юрійовича по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Відяєва Володимира Юрійо-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М.А.

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Леоненка Олега Івановича, місце проживання: 
м. Київ, вул. Закревського, 63 (гуртожиток), як від-
повідача в судове засідання, призначене об 11.40
год. 4 грудня 2015 року по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Леоненка Олега Ігоро-
вича про стягнення заборгованості. Адреса суду: 
м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 12.

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

Суддя Ярошенко С.В.

Хотинський районний суд Чернівецької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 30 листопада 2015
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м.
Хотин, вул. Незалежності, 25а, Чернівецької області, Ша-
повалова Владислава Володимировича, 08.09.1983 року
народження (останнє відоме місце реєстрації та прожи-
вання за адресою: вул. Свято-Покровська, 11, м. Хотин,
Чернівецької області), як відповідача по цивільній справі
№ 724/1344/15-ц, провадження № 2/724/741/15 за позовом
Шаповалової Вероніки Вікторівни до Шаповалова Владис-
лава Володимировича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглядатись в його відсутності.

Суддя А.І. Руснак

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Реймонд Барбара у ци-
вільній справі № 522/15112/15-ц за позовом Крюгер О.Г.
про звернення стягнення на предмет іпотеки. Судове за-
сідання відбудеться 23 листопада 2015 року о 10 годині
25 хвилин у залі судових засідань № 210 в приміщенні
Приморського районного суду м. Одеси, що розташова-
ний за адресою: 65029,м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
глядатиме справу за його відсутності, в разі неявки
особи суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю.Б. Свячена

Токмацький районний суд Запорізької області
(71701, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 18 лис-
топада 2015 року о 13.20 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області,
Симоненка Володимира Сергійовича як відповідача
в цивільній справі № 328/2287/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Симоненка Володимира Сергійо-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Курдюков В.М.

Семенівський районний суд Чернігівської області викликає
як відповідачів Помаза Володимира Анатолійовича (зареєс-
троване місце проживання: м. Семенівка, Чернігівської об-
ласті, вул. Б. Хмельницького, буд. 76) та Помаз Юлію
Володимирівну (зареєстроване місце проживання: м. Шостка,
Сумської області, вул. Урицького, 15, кв. 141) для участі у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«УкрСиббанк» до Помаза Володимира Анатолійовича та
Помаз Юлії Володимирівни про стягнення суми заборгова-
ності за договором про надання споживчого кредиту, процен-
тів, нарахованих за користування кредитом, та пені, розгляд
якої відбудеться 24 листопада 2015 року о 09 годині 00 хви-
лин в приміщенні Семенівського районного суду Чернігівської
області (зал № 1, вулиця Центральна, 6, м. Семенівка, Черні-
гівська область, 15400). Суддя С.В. Смага

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Тимошенко Олену Микола-
ївну, 01.02.1978 року народження, яка зареєстро-
вана за адресою: вул. Довженка, буд. 48 кв. 2, смт
Десна Козелецького району Чернігівської області, в
судове засідання о 10 год. 30 хв. 2 грудня 2015 року
за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул.
Леніна, 7 по цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Тимошенко Олени Миколаївни про
стягнення заборгованості. У разі неявки в судове за-
сідання цивільна справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя Анохін А.М.

B провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/5954/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Гаврилюка Олександра Олеговича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 годині
30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код 06153) 3-
55-31.

Суд викликає Гаврилюка О.О. як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддя Т.А. Троценко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/5948/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Ларіонової Алли Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Ларіонову А.В. як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки

відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддя Т.А. Троценко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/5945/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Фірсової Інни Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел.
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Фірсову І.М. як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі не-

явки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/5969/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Маслової Наталі Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.12.2015 р. о 15 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел.
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Маслову Н.І. як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі не-

явки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко
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25.05.2015 р.
Ананьєва-Короткіх Людмила Іванівна, Беренштейн Інна
Вікторівна, № 409/1134/15ц, Чубенко Катерина Іванівна,
№ 409/1131/15ц, Криворучко Костянтин Сергійович,
Трова Валентина Григорівна, Вінокуренко Наталія Вале-
ріївна, № 409/1136/15ц, Головкова Вікторія Анатоліївна,
Слінкіна Ніна Петрівна 
02.06.2015 р.
Артьомов Олег Вiкторович, Щоткіна Ганна Сергіївна, Ветух
Віталій Іванович, Сіренко Валентина Петрівна, 
08.06.2015 р.
Абаєв Анатолій Альбертович, 
Гладка Людмила Іванівна, № 533/963/15-ц,
Бреєва Олена Леонідівна, 
Сергієнко Олексій Юрійович, № 409/1424/15-ц, 
Парубочий Леонід Володимирович, 
Абрамчик Денис Анатолійович, 
Березюк Вадим Михайлович, 
Дроздов Сергій Анатолійович
09.06.2015 р.
Дубовий Олександр Анатолійович, Ковальов Володимир
Володимирович, Саприкіна Наталія Сергіївна
10.06.2015 р.
Коршуненко Микола Григорійович, Мітрофанова Олена
Валентинівна, Калаурна Ганна Іванівна, Тюппін Ігор Юрі-
йович, Бараннік Володимир Вікторович
11.06.2015 р.
Татаркіна Людмила Іванівна, Бойко Наталія Віталіївна, 
Нестеренко Світлана Федосіївна, Липчанська Тетяна Гри-
горіївна
12.06.2015 р.
Єсауленко Василь Васильович, Циганков Олександр Во-
лодимирович, Соломатіна Лариса Митрофанівна, Бер-
децька Людмила Вікторівна
15.06.2015 р.
Береза Олександр Михайлович, Корелін Андрій Геннаді-
йович, № 409/1529/15-ц, Межевська Олена Володими-
рівна, № 409/1531/15-ц, Сущенкова Ніна Іванівна,
Петренко Наталія Леонідівна, Ланіна Яна Володимирівна,
№ 409/1526/15-ц
18.06.2015 р.
Козельська Тетяна Олександрівна
23.06.2015 р.
Єлесіна Ірина Станіславівна, № 409/1374/15-ц
25.06.2015 р.
Маліновський Євген Юрійович, № 409/1598/15-ц, Крисан
Тетяна Володимирівна, № 409/1613/15-ц, Хижняк Євген
Віталійович, № 409/1608/15, Борисов Олександр Володи-
мирович, № 409/1488/15
28.06.2015 р.
Застрожнікова Світлана Анатоліївна, № 409/1196/15-ц
01.07.2015 р.
Гамбаль Антон Олександрович, Тисевич Василь Борисо-
вич,  Зайцев Володимир Олексійович, Кочан Ольга Олек-
сандрівна, Шулімов Євген Миколайович, Трушина

Світлана Михайлівна, Козловський Ігор Євгенович, 
№ 409/1662/15-ц
06.07.2015 р.
Гладких Ірина Георгіївна
07.07.2015 р.
Ляшенко Галина Миколаївна, Литвинова Лариса Мико-
лаївна,№ 409/1729/15-ц, Попова Тетяна Олександрівна,
Сапицька Олена Михайлівна, № 409/1718/15-ц, Кописов
Кирило Ігорович, В’юнов Сергій Валерійович, Старіков
Анатолій Миколайович, Локтіонов Сергій Васильович,
Проява Андрій Михайлович, Лошаков Іван Михайлович,
№ 409/1703/15-ц
08.07.2015 р.
Кучугурна Людмила Анатоліївна, № 409/1741/15-ц 
Гонгадзе Русудан Беніївна, Шейченко Сергій Валентино-
вич, Дрепіна Ганна Василівна, № 409/1746/15-ц
18.07.2015 р.
Ісаєва Ольга Вячеславівна, № 409/1799/15-ц, 
20.08.2015 р.
Таран Ігор Олександрович, № 409/1822/15-ц, Шатунов
Олександр Павлович, № 409/1819/15-ц, Харченко Василь
Петрович, № 409/1813/15-ц
10.09.2015 р.
Плюйко Олена Вячеславiвна, № 409/2322/15ц, Ларгін
Костянтин Олексійович, Федорченко Ірина Володими-
рівна, Лазарев Дмитро Євгенович, Агака Андрій Петро-
вич, Родак Альона Володимирівна, Велічко Лідія Іванівна,
№ 409/2320/15-ц
16.09.2015 р.
Дев’ятілов Михайло Сергійович 
18.09.2015 р. 
Мальцева Валентина Петрівна, № 409/2383/15-ц
24.09.2015 р.
Перінський Євген Володимирович, № 409/2453/15-ц, 
Шемякова Тетяна Валеріївна, № 409/2465/15-ц
28.09.2015 р.
Кондюров Володимир Миколайович, Сазонова (Заіка)
Юлія Анатоліївна, Харьковський Олександр Олександро-
вич, Кулясов Руслан Анатолійович, Провоторова Світлана
Анатоліївна
03.11.2015 р.
Ляшенко Олександр Васильович, Варюхічева Марія Юрі-
ївна, № 409/2663/15-ц, Тарураєв Олександр Васильович,
№ 409/2280/15-ц, Черкасов Олександр Іванович
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні
рішення, позовні вимоги задоволені повністю (або час-
тково). 
Одночасно роз`яснюємо відповідачам по справах, що за-
очне рішення може бути переглянуто Білокуракинським
районним судом Луганської області шляхом подання від-
повідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього
суду протягом десяти днів з дня опублікування цього ого-
лошення.

Суддя В. Г. Скворцова

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302,
м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за
позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Ябло-
новського Андрія Анатолійовича, Яблоновського Сергія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Яблоновський Андрій Анатолійович, Яблоновський
Сергій Анатолійович, мешкають за адресою: м. Донецьк, вул. Бу-
денного, 12/23, Донецька область, викликаються на 27.11.2015 року
о 10.00 год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області до каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Токарєв А. Г.

Комсомольський районний суд м. Херсона повідомляє, що
19.11.2015 р. о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Шпак Віти Вікторівни до Ciгаєвої Лариси Олексан-
дрівни, Шкір Олени Анатоліївни, Icaєвої Поліни Олексіївни, Шарабідзе
Світлани Василівни, Дудніченко Олександри Степанівни про реальний
виділ частки із домоволодіння та встановлення порядку користування
земельною ділянкою та за позовом Шарабідзе Світлани Василівни до
Шпак Віти Вікторівни, Ciгаєвої Лариси Олександрівни, Шкір Олени Ана-
толіївни, Icaєвої Поліни Олексіївни, Дудніченко Олександри Степанівни
про реальний виділ частки із домоволодіння та встановлення порядку
користування земельною ділянкою.

Просимо відповідачів: Ісаєву Поліну Олексіївну, Дудніченко Олек-
сандру Степанівну з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку
неявки відповідачів справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку
Узун Валентину Дмитрівну, 08.06.1972 року народження, останнє місце
реєстрації за адресою: вул. Училищна, № 3, м. Болград, Одеська область,
що 23.11.2015 року о 13.00 годині в залі судового засідання № 4 Бол-
градського районного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/2489/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Узун Валентини
Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Узун В. Д подати
пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання Узун В.Д. справа може бути розгля-
нута за відсутністю відповідачки та її представника за наявними у ній до-
казами.

Суддя С. В. Кодінцева

1 грудня 2015 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Олександрів-
ського районного суду за адресою: 27300, сел. Олександрівка, вул.
Радянська, 21 Олександрівського району Кіровоградської області
(суддя Отян О. В.), відбудеться слухання цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Жижко Галини Миколаївни, Жижка Сергія Анатолійовича,
Слатвінської Наталії Михайлівни, Кругленка Миколи Миколайовича,
Кругленка Миколи Сергійовича, треті особи на стороні відповідачів,
які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору - Олек-
сандрівський районний сектор УДМС в Кіровоградській області,
служба у справах дітей Олександрівської райдержадміністрації, про
звернення стягнення на предмет іпотеки, виселення та зняття з ре-
єстрації. В судове засідання викликаються відповідачі: Жижко Галина
Миколаївна, Жижко Сергій Анатолійович, Слатвінська Наталія Ми-
хайлівна, Кругленко Микола Миколайович, Кругленко Микола Сер-
гійович.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в
судове засідання як відповідачів Прокопенко Лілію Анатоліївну
(останнє відоме місце проживання: с. Війтівка, вул. Шевченка,
63, Бершадського району, Вінницької області) та Ілюхіна Антона
Володимировича (останнє відоме місце проживання: вул. Са-
бурова Олександра, буд. 17-а, кв. 1, м. Київ) по цивільній справі
№ 126/2850/15-ц за позовом Прокопенко Анатолія Леонідовича
до Прокопенко Лілії Анатоліївни та Ілюхіна Антона Володими-
ровича про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського рай-
онного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь,
Вінницька обл.) о 09.00 годині 25 листопада 2015 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності
відповідачів за наявних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Бучек Леоніда
Івановича, 01.11.1984 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Чернівці, Б. Г. Сталінграду, 18/17 як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Аіфтудоаі Євгенія Михайловича
до Бучека Леоніда Івановича про відшкодування майнових збитків та
моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Судове засідання призначене о 09.00 год. 19 листопада 2015 року
за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.

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

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

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у
вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача Неклюдову Людмилу Вікторівну,
останнє відоме місце реєстрації: м. Одеса, вул. 6-а Пересип-
ська, буд. 14, на даний час реєстрація в м. Одесі та Одеській
області відсутня, по цивільній справі № 523/13778/15-ц за
позовом КС «ІСТОК» до Неклюдової Людмили Вікторівни
про стягнення боргу за договором кредиту.

Судовий розгляд справи відбудеться 24 листопада 2015
року о 12.00 годині, в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачці надати
письмові заперечення проти вимог позову та докази на їх
підтвердження. В разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за відсутності відповідача, на підставі на-
явних доказів.

Суддя Бузовський В. В.

Кагарлицький районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 368/1924/15-ц за позовом Гудзь І. М.,
Макарова А. Ф., Любченко В. С., Зеленської Ф. П., Кри-
вуци В. Р., Журавського П. А., Шумської С. Г., Марапу-
лець О. І., Осадчої О. П., Литвин В. М., Савченко Н. М., до
ПСП «Росава», третя особа: Управління Держземаген -
тства у Кагарлицькому районі, Реєстраційна служба Ка-
гарлицького РУЮ про розірвання договорів оренди,
викликає до суду як відповідача ПСП «Росава» (ЄДРПОУ
33201738) остання відома юридична адреса: Київська
обл., м. Кагарлик, вул. Жовтнева, 50.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Кагар-
лицького районного суду Київської області, 24.11.2015
року о 15 год. 00 хв., що знаходиться за адресою: Київ-
ська обл., м. Кагарлик, вул. Московська, 3, головуючий
по справі суддя Іванюта Т. Є.

В разі неявки представника відповідача ПСП «Росава»
в судове засідання, справа буде розглянута у його від-
сутність.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Дашевського Валентина Миколайовича, який проживає
за адресою: 87354, Донецька область, Амвросіївський
район, м. Амвросіївка, вул.40 років Жовтня, буд.93, кв.2
у судове засідання по цивільній справі № 323/2843/15-ц
(2/323/1092/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Дашевського Валентина
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13-00 годині  24 листо-
пада 2015 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька
область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, кабінет №8.

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 Н. В. Фісун

Пологівським районним судом Запорізької області ви-
кликається до суду:

- Коровін Ігор Миколайович (останнє відоме місце про-
живання: 85740, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Гвар-
дєйська, буд. 89, кв. 1) на 09 годину 00 хвилин 30.11.2015
р. для участі у розгляді справи № 324/1650/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Дядик Сергій Сергійович (останнє відоме місце про-
живання: 85740, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Ва-
тутіна, буд. 9, кв. 46) на 09 годину 00 хвилин 30.11.2015
р. для участі у розгляді справи № 324/1910/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Гонтар Олексій Анатолійович (останнє відоме місце
проживання: 85740, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул.
Ползунова, буд. 16) на 09 годин 00 хвилин 30.11.2015 р.
для участі у розгляді справи № 324/1910/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Лінник Г. О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Демченка Сергія Михайло-
вича, Резнікової Лариси Миколаївни, Дугар Руслана Олексан-
дровича, Березовського Володимира Вікторовича, Зосіма
Владислава Ігоровича, Хіль Світлани Юріївни, Клокової Катерини
Вікторівни, Пилипенка Віталія Володимировича, Прокофьєвої
Надії Леонтіївни, Онищенко Олени Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справі:
Демченко Сергій Михайлович (зареєстрований за адресою: м.
Дзержинськ, вул. Терешкової, буд. 9, кв. 4), Резнікова Лариса
Миколаївна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Садова,
буд. 72), Дугар Руслан Олександрович (зареєстрований за ад-
ресою: м. Донецьк, вул. Скліфасовського, буд. 62), Березов-
ський Володимир Вікторович (зареєстрований за адресою: м.
Донецьк, вул. Ампера, буд. 5 «в»), Зосім Владислав Ігорович (за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Філатова, буд. 15,
кв. 7), Хіль Світлана Юріївна (зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, вул. Комунарів, буд. 54, кв. 38), Клокова Катерина Вікто-
рівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Приморська,
буд. 65 «а», кв. 19), Пилипенко Віталій Володимирович (зареєс-
трований за адресою: м. Донецьк, вул. Липецька, буд. 26, кв. 2),
Прокофьєва Надія Леонтіївна (зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, пр. Ленінський, буд. 114, кв. 44), Онищенко Олена Воло-
димирівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул.
Раздольна, буд. 12 «а», кв. 6), викликаються на 17 листопада
2015 року о 14.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їхню відсутність. Суддя О. Г. Геря
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ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА 
«РАДИКАЛ БАНК» 

(код ЄДРПОУ 36964568,
місцезнаходження:

08130, Київська область,
Києво-Святошинський
район, с. Петропавлів-

ська Борщагівка, 
вул. Леніна, буд. 2-В) 
вважати недійсною.

Втрачений 

Судновий білет

на човен з бортовим 

номером «УКА-1383»,

виданий на ім’я 

Рудковського Дмитра

Олександровича, 

вважати недійсним.

Втрачений документ
на право власності на квар-
тиру № 7 у будинку № 18, 

що розташований в Київській
обл., Києво-Святошинському

р-ні, с. Новосілки, вул.
Озерна, зареєстроване за
ОБ’ЄДНАННЯМ ЦЕРКОВ

ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-
БАПТИСТІВ МІСТА КИЄВА ТА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (зареєс-
трований в КП «БТІ КСРРКО»,
запис в кн. 1 реєстровий № 55

від 28.12.1999 року), 
вважати недійсним.

Деснянський районний
суд м. Києва викликає як
відповідача Мирончука
Р.В. в судове засідання,
яке призначено об 11.30
год. 24.11.2015 року по
цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення за-
боргованості (каб. № 9,
пр. Маяковського, 5-в,
м. Київ).

Суддя Н.Д. Буша

Скадовський районний суд Херсонської області ви-
кликає: Мгоян Кярама Мирзайовича, Мамоян Асю Усу-
бовну, Мгоян Артура Кярамовича, Мгояна Гайка
Кярамовича, які раніше проживали за адресою: вул.
Радгоспна, 57, с. Ульянівка Скадовського району Хер-
сонської області, Пастернак Світлану Василівну, яка
раніше проживала: вул. Радгоспна, 32, с. Ульянівка
Скадовського району Херсонської області, та Абасову
Тамару Гасанівну, яка раніше проживала: вул. 40 років
Перемоги, 11, с. Ульянівка Скадовського району Хер-
сонської області, в судове засідання як відповідачів по
цивільній справі № 663/1982/15-ц за позовом Кредит-
ної спілки «Громада» до Мгоян Кярама Мирзайовича,
Мамоян Асі Усубовни, Мгоян Артура Кярамовича,
Мгояна Гайка Кярамовича, Пастернак Світлани Васи-
лівни, Абасової Тамари Гасанівни про стягнення за-
боргованості за кредитом.

Судове засідання відбудеться о 10.00 годині 26
листопада 2015 року в приміщенні Скадовського рай-
онного суду Херсонської області за адресою: Херсон-
ська область, м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 39,
каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде
розглянута у відсутність відповідачів за наявними до-
казами.

Адреса відправника Кредитна спілка «Громада»:
вул. Робоча, 52, м. Херсон.

Суддя О. Ю. Кустов

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеться
18 листопада 2015 року о 09.00 годині, для розгляду
цивільної справи № 655/936/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Луданого Вадима Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Адреса суду: Херсонська область, смт Горнос-
таївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Шумило О. М.

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Голубицького Ігоря Миколайовича в
судове засідання, яке відбудеться 18 листопада 2015
року о 09.30 годині, для розгляду цивільної справи
№ 655/958/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Голубицького Ігоря Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Адреса
суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул.
Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі не-
явки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Шумило О. М.

Знам’янським міськрайонним судом Кіровоград-

ської області викликається до суду:

- Арзуманян Гарнік Гришайович (останнє місце про-

живання: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка,

вул. Глібко, буд. 2, кв.7) на 10 годину 30 хвилин

27.11.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 389/3525/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Берднікова Г. В.

Кагарлицький районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 368/1746/15-ц за позовом Вершецької
Наталії Миколаївни до Яремчука Ігоря Вікторовича про
розірвання шлюбу, викликає до суду як відповідача
Яремчука Ігоря Вікторовича, 27.01.1966 року народ-
ження, місце проживання якого невідоме (останнє ві-
доме місце проживання - м. Київ, вул. Булаховського, 28
Г, кв. 21).

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
17.11.2015 року о 10 год. 40 хв. за адресою: Київська
обл., м. Кагарлик, вул. Московська, 3, головуючий по
справі суддя Кириченко В. І.

В разі неявки відповідача Яремчука І. В. в судове за-
сідання справа буде розглянута у його відсутність.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає
Островську Наталію Геннадіївну як відповідача по
цивільній справі за позовом AT «Дельта Банк» до Ос-
тровської Н.Г. про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 30.11.2015 року о 08
год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Харків,
б-р Б.Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача в судове засідання
без поважних причин та неповідомлення суду про
причини неявки, то це оголошення визнається на-
лежним повідомленням і справу може бути розгля-
нуто без відповідача в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Дем’янчук Катерина Олександрівна, 1990 року на-
родження, остання відома адреса якої: Автономна
Республіка Крим, м. Білогірськ, викликається до
Святошинського районного суду м. Києва як відпо-
відач в цивільній справі за позовом Рихтика Артура
Сергійовича до Дем’янчук Катерини Олександрівни
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 17.11.2015 року в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О. А.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Афанасьєву Ларису Леонідівну, 22.11.1965 р.н., остання відома
адреса: м. Одеса, вул. Терешкової, 13, як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Афанасьєвої Лариси Леонідівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке призначено до слухання
на 18.11.2015 року о 10.00 год. у каб. 208 за адресою: м. Одеса, вул. Стуса, 1a.

У разі неявки Афанасьєвої Лариси Леонідівни в судове засідання без поважної причини, розгляд справи буде про-
ведено у її відсутність.

Суддя І. А. Мазун

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
11.12.2015 року о 13 год. 30 хв. відповідача SALKIND URI по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укргазбанк» до SALKIND URІ про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки справа розглядатиметься у його відсутність.
Суддя Рибак М. А.

Білокуракинський  районний суд Луганської області повідомляє про те що, по цивільних справах за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:
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Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Ковальова Артема Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у розмірі 24 721,95 гри-
вень.

Відповідач Ковальов А. В. викликається до каб. № 18
суду на 23 листопада 2015 року о 08 годині 00 хвилин для
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Ващонок Сергія Миколайовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором у розмірі 25 251,92 грн.

Відповідач Ващонок С. М. викликається до каб. № 6
суду на 20.11.2015 року об 11 годині 00 хвилин для
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Роздільнянський районний суд Одеської області викли-
кає на судове засідання Островського Вадима Володими-
ровича, не зареєстрованого в Роздільнянському районі
Одеської області, по цивільній справі № 511/2796/15ц,
номер провадження 2/511/1035/15 за позовом ПАТ КБ
«Приват банк» до Островського Вадима Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 1 грудня 2015 року о 10
год. 00 хв. у приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: м. Роздільна, вул. Леніна, 37
«А» Одеської області.

У випадку неявки в судове засідання цивільна справа
буде розглянута без вашої присутності.

Суддя Ж. В. Теренчук

Роздільнянський районний суд Одеської області викли-
кає на судове засідання Шишову Ольгу Олександрівну, не
зареєстровану в Роздільнянському районі Одеської об-
ласті, по цивільній справі № 511/2939/15ц, номер провад-
ження 2/511/1093/15 за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до
Шишової Ольги Олександрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 3 грудня 2015 року об 11
год. 00 хв. у приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: м. Роздільна, вул. Леніна, 37
«А» Одеської області.

У випадку неявки в судове засідання цивільна справа
буде розглянута без вашої присутності.

Суддя Ж. В. Теренчук

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Зубченко
Віталія Івановича, зареєстрованого за адресою: 
м. Тульчин, вул. Перемоги, 13, Вінницької області,
як відповідача по цивільній справі №148/1684/15-ц
за позовом ПАТ «Приват Банк» до Зубченко Віталія
Івановича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 00
хв. 08.12.2015 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Чубко Олек-
сандра Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
м. Тульчин, вул. Лобача, 8/1, Вінницької області, як
відповідача по цивільній справі №148/1685/15-ц за
позовом ПАТ «Приват Банк» до Чубко Олександра
Миколайовича  про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 30
хв. 08.12.2015 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Дуржинського
Юрія Броніславовича, зареєстрованого за адресою: смт.
Кирнасівка, вул. Леніна, 15/5, Тульчинського району,
Вінницької області, як відповідача по цивільній справі
№148/1688/15-ц за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Дур-
жинського Юрія Броніславовича про стягнення заборго-
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 00 хв.
09.12.2015 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у його відсутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя С. В. Ковганич

Малиновський районний суд м. Одеси (головую-
чий суддя Поліщук І. О.) викликає Огірняк Андрія Ва-
сильовича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 521/15595/15-ц за позовом Ко-
машка Миколи Івановича до Огірняк Вікторії Костян-
тинівни, Огірняк Андрія Васильовича про визнання
батьківства на 20 листопада 2015 року о 10.30 годині
(адреса: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1, зал с/з 215).

У разі неявки в судове засідання відповідача без
поважної причини, розгляд справи буде проведено
у його відсутність за наявними у справі доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Горбатова Олега Юрійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором в розмірі 8730,07 грн.

Відповідач Горбатов О. Ю. викликається до каб. № 6
суду на 20.11.2015 року об 11 годині 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Гера-
щенко Максима Петровича, 31.05.1979 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Генерала
Петрова, буд. 18а, кв. 5, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Геращенко Олесі Василівни до Гера-
щенко Максима Петровича про надання дозволу на тим-
часовий виїзд дитини за кордон без згоди батька та
надання дозволу на оформлення проїзного документу ди-
тині для виїзду за кордон, яке призначене до слухання на
02.12.2015 р. о 17 год. 00 хв. у залі № 209 суду за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя Леонов О. С.

Галицький районний суд м. Львова викликає в судове
засідання як відповідача Лисюка Володимира Максимо-
вича, жителя Львівської обл., м. Дубляни, вул. Шевченка,
буд. 24, кв. 21, по справі № 461/6979/15ц за позовом
Лисюк О.В. про зарахування коштів за кредитним догово-
ром та зустрічним позовом ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
до Лисюк О.В. та Лисюк В.М. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.11.2015 р. о 16.00 в
приміщенні Галицького районного суду м. Львова за ад-
ресою: м. Львів вул. Чоловського, 2.

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

Суддя Фролова Л. Д.

Цюрупинський районний суд Херсонської області ви-
кликає в судове засідання на 01.12.2015 року о 13.00
год. як відповідача Хайретдінова Спартака Шамілевича
за позовом Хайретдінової Руслани Леонідівни про ро-
зірвання шлюбу, стягнення аліментів та позбавлення
батьківських прав. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні Цюрупинського районного суду Херсонської об-
ласті за адресою: вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними у
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя С. П. Савчак

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Го-
ляєву Оксану Іванівну (м. Луганськ, вул. 2-а
Краснознаменна, б. 49-б, кв. 69) по справі №
409/3002/15-ц за позовною заявою Голяєва Ігора Єв-
генійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17.11.2015 року о
10.00 год. (резервна дата 19.11.2015 р.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
викликає Швадчак Тараса Романовича, останнє відоме
місце фактичного проживання: м. Дрогобич, вул. Гру-
шевського, 170, кв. 25 Львівської обл., на судове засі-
дання відповідачем у цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.11.2015 року о 09.30
год. у приміщенні Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області за адресою: м. Дрогобич, вул. Л.Ук-
раїнки, 32, каб. 2, суддя Коваль Р. Г.

У разі неявки Швадчак Тараса Романовича справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними в ній
доказами.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/5719/15-ц, провадження
2/591/2130/15 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Мотєвої Ірини Юріївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суд у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає
до суду Мотєву Ірину Юріївну, останнє відоме місце про-
живання: м. Суми, вул. 9 травня, б. 4, кв. 25, як відповідача
по справі на 11 грудня 2015 року о 09.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, головую-
чий суддя Грищенко О. В. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута в його відсут-
ність.

Токмацький районний суд викликає в судове за-

сідання на 09 годину 00 хвилин 1 грудня 2015 року

до суду (м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб. №7) як від-

повідача Дмитрієву Олену Валеріївну по справі за по-

зовом ПАТ «Дельта Банк» до Дмитрієвої Олени

Валеріївни про стягнення заборгованості за кредит-

ним договором.

Суддя Гавілей M. M.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Хілларі Ве-
роніки Юріївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 15 годину
00 хвилин 25 листопада 2015 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 502. Суд викликає як відповідача Хілларі Веро-
ніку Юріївну.

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

Суддя Н. П. Ліхтанська

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул.
Сосновського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України
викликає в судове засідання по цивільній справі
№ 279/9647/15-ц на 13.00 годину 24 листопада 2015 року
як відповідача Борового Олександра Миколайовича,
06.06.1966 року народження, для розгляду справи за по-
зовом ТОВ «Кредекс фінанс» до Борового Олександра Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя І. А. Моголівець

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Коркіної Жанетти
Ігорівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач по справі Коркіна Жанетта Ігорівна (мешкає
за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Чайковського, 22/26) викликається на 18.11.2015 р. о
10.00 год. до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Пономаренка Володимира Васильовича,

який проживає за адресою: м. Київ, вул. Цвєтаєвої,

16, кв. 337, у судове засідання, яке призначене на

23.11.2015 року о 10 год. 45 хв., для розгляду справи

за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Пономаренка В. В.

про стягнення грошових коштів. Адреса суду: 

м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Куксову Аллу Іванівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/2062/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості,
що відбудеться 26.11.2015 року о 9 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає в судове засідання Овчаренка Олександра
Васильовича, 13 жовтня 1981 р.н., як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Овчаренка Олек-
сандра Васильовича про стягнення заборгованості,
розгляд якої відбудеться 27 листопада 2015 року о
08.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ох-
тирка Сумської області, вул. Жовтнева, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає в судове засідання Шеін Олександра Олек-
сандровича, 04.11.1970 р.н., як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Шеін Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості, роз-
гляд якої відбудеться 27 листопада 2015 року о
08.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ох-
тирка Сумської області, вул. Жовтнева, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

Троїцький районний суд Луганської області викликає в
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 19
листопада 2015 року о 10 годині 05 хвилин, як відповіда-
чів: Пістрого Володимира Вікторовича, Пістру Олену Лео-
нідівну, Ілліну Ірину Олександрівну, Фоменка Олександра
Васильовича та Шаповалова Сергія Геннадійовича по ци-
вільній справі № 433/2164/15-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Пістрого Володимира Вікторовича, Пістрої
Олени Леонідівни, Ілліної Ірини Олександрівни, Фоменка
Олександра Васильовича та Шаповалова Сергія Геннаді-
йовича про стягнення кредитної заборгованості.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 19 листопада 2015 року о 10 годині 45
хвилин, як відповідача Соловйову Марину Олексан-
дрівну по цивільній справі № 433/2236/15-ц за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» до Соловйової Марини
Олександрівни про стягнення кредитної заборгова-
ності.

У разі неявки відповідача судове засідання буде
проведено без участі останнього в порядку ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 20 листопада 2015 року о 10 годині 05
хвилин, як відповідачів: Канівець Олексія Леонідо-
вича та Тараненка Миколу Олександровича по ци-
вільній справі № 433/2162/15-ц за позовом ПАТ
«Банк Форум» до Канівець Олексія Леонідовича та
Тараненка Миколи Олександровича про стягнення
кредитної заборгованості.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 20 листопада 2015 року о 10 годині 45
хвилин, як відповідача Брільову Олену Іванівну по
цивільній справі № 433/2298/15-ц за позовом ПАТ
«Банк Форум» до Брільової Олени Іванівни про стяг-
нення кредитної заборгованості.

У разі неявки відповідача судове засідання буде
проведено без участі останнього в порядку ч. 4 ст.
169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 19 листопада 2015 року о 10 годині 30
хвилин, як відповідача Скрипку Костянтина Вікторо-
вича по цивільній справі № 433/2158/15-ц за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» до Скрипки Костянтина
Вікторовича про стягнення кредитної заборгова-
ності.

У разі неявки відповідача судове засідання буде
проведено без участі останнього в порядку ч. 4 ст.
169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 19 листопада 2015 року о 10 годині 55
хвилин, як відповідача Матвійчук Наталію Микола-
ївну по цивільній справі № 433/2152/15-ц за позовом
ПАТ «Банк Форум» до Матвійчук Наталії Миколаївни
про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки відповідача судове засідання буде
проведено без участі останнього в порядку ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні суду 19 листопада 2015 року о 10 годині 45
хвилин, як відповідача Левченка Миколу Михайло-
вича по цивільній справі № 433/2155/15-ц за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» до Левченка Миколи
Михайловича про стягнення кредитної заборгова-
ності.

У разі неявки відповідача судове засідання буде
проведено без участі останнього в порядку ч. 4 ст.
169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

У Подільському районному суді м. Києва

(04071, м. Київ, вул. Хорива, 21) 17 листопада

2015 року о 12 год. 30 хв. під головуванням судді

Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Матяш Ольги Валеріївни до

Матяш Олександра Сергійовича про розірвання

шлюбу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у

судове засідання обов’язкова.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа №
310/5216/15-ц за позовом Бабарика В.Г. до Бучакчий-
ського О.М., Єфремова Д.С. про виселення.

Розгляд справи призначено на 25.11.2015 року о
09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Єфремова Дмитра Сергійовича як від-
повідача.

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

Суддя Полянчук Б. І.
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пОгОдА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5      +6 +11
Житомирська 0   +5      +6 +11
Чернігівська 0   +5      +2    +7
Сумська 0   +5      +2    +7
Закарпатська 0   +5      +6 +11
Рівненська 0   +5      +6 +11
Львівська 0   +5      +6 +11
Івано-Франківська 0   +5      +6 +11
Волинська 0   +5      +6 +11
Хмельницька 0   +5      +6 +11
Чернівецька 0   +5      +6 +11
Тернопільська 0   +5      +6 +11
Вінницька 0   +5      +6 +11

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +6  +11
Кіровоградська 0     +5      +6  +11
Полтавська 0     +5      +6  +11
Дніпропетровська 0     +5      +6  +11
Одеська +2     +7   +10  +15
Миколаївська +2     +7      +9  +14
Херсонська +2     +7      +8  +13
Запорізька +2     +7      +6  +11
Харківська 0     +5      +2    +7
Донецька 0     +5      +2    +7
Луганська 0     +5      +2    +7
Крим +2     +7   +10  +15
Київ +2     +4      +8  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ФОТОФАКТ

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Чи не кожна дитина мріє разом піти у
цирк із татком. Вхопитися за його міцну руку, притулитися до
нього чи вмоститися на колінах, їсти разом морозиво і примі-
ряти клоунські носики. І, звісно, весело сміятися! Для дітей
бійців, які на передовій боронять нашу країну, ця мрія днями
здійснилася. Їх запросив до себе на виставу найбільший в Ук-
раїні приватний цирк «Кобзов». Його засновник Микола Коб-
зов виступив з ініціативою запросити воїнів на спеціальне

безкоштовне шоу. Артисти цирку із задоволенням і натхнен-
ням демонстрували свої вміння військовослужбовцям та їхнім
родинам. 

Дві тисячі запрошень передали бійцям в Асоціацію міжнарод-
них та всеукраїнських громадських організацій «Соціальний за-
хист». Подивитися програму «Ангели цирку» приїхали учасни-
ки АТО з усієї України, зокрема й солдати Нацгвардії, ВСУ, мор-
ські піхотинці, бійці батальйонів МВС України. 

Генію з глибинки… два роки
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! Книга рекордів України днями поповнилася ще од-
ним досягненням — відтворено напам’ять максимальну кіль-
кість столиць країн світу. Унікальність рекорду в тому, що вста-
новила його 2-річна дівчинка з містечка Дубровиця на Рівнен-
щині Аріна Шугалевич. Вона безпомилково назвала 198 сто-
лиць!

— Уже у півроку Аріна вимовила перше слово, а в рік ми з
нею почали вчити літери. Звісно, в ігровій формі, — розповіла
мама. — Потім так само вчили й столиці. У перший же день
донька запам’ятала 5 назв.

Батьки щиро радіють успіхам своєї незвичайної дитини. Ка-
жуть, що й самі неабияк розвиваються поряд з нею, адже спо-
чатку вони знаходять інформацію, а потім засвоюють її разом з
дитиною. Окрім столиць, Аріна називає ще й визначні пам’ятки.
Наприклад Ейфелеву вежу в Парижі, Біг-Бен у Лондоні чи Колі-
зей у Римі. Нині ж активно вивчає марки автомобілів.

Батьки кажуть, що на новий рекорд поки що не претендують,
утім, усміхаються, в цьому житті все можливо.

У Вінниці створюють 
нові робочі місця

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. В Індустріальному парку,  що на околиці міста Він-
ниці, буде  нове підприємство. Українська пивна компанія придба-
ла тут земельну ділянку та розпочала реалізацію планового про-
екту. «На сьогодні тривають проектні роботи. Думаю, через рік там
уже монтуватимуть обладнання. Підтверджено, що цей проект,
розрахований на 4 роки, дасть можливість створити у Вінниці 1,5
тисячі нових робочих місць. Нині дуже важливо, що ми залучаємо
в область інвестиції», — зазначив голова облдержадміністрації
краю Валерій Коровій. 

Створення нових робочих місць позначається на розвитку тери-
торіальних громад, адже податок на доходи фізичних осіб — це
один із основних бюджетоутворюючих чинників. Приміром, упро-
довж січня — жовтня цього року на  Вінниччині перераховано до
зведеного бюджету майже 1,8 мільярда податку на доходи фізич-
них осіб. За словами виконувача обов’язків начальника Головного
управління ДФС в області Руслана Осмоловського, це на 25%
більше від аналогічного періоду минулого року.

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

Дбаючи про орнітологіч-
ну безпеку електрооб-

ладнання, компанія ДТЕК
Донецькобленерго кілька
років тому розпочала спеці-
альний проект. Перші при-
строї, що захищають птахів
від враження струмом, а
електролінії від аварійних
відімкнень, у 2013-му вста-
новили на високовольтних
опорах у Володарському
районі Донеччини, а також
у Приазов’ї на території на-
ціонального природного
парку «Меотида». На жаль,
наступного року через во-
єнні дії програму довелося
призупинити. 

І ось тепер після аварій-
но-відновлювальних робіт

на лінії електропередач
Слов’янськ — Маяки еле -
к т ромонтери знову повер-
нулися до суто мирних
клопотів. На одній із опор
високовольтної ЛЕП вста-
новили спеціальний пта-
хозахисний пристрій. Це
місце обрали невипадково,
оскільки тут уже понад 20
років облаштовує своє
гніздо лелека. Місцеві жи-
телі підтверджують: птах
повертався до своєї домів-
ки навіть під час бойових
дій, від яких свого часу до-
вкола здригалося все жи-
ве. «У серпні лелеки поле-
тіли звідси на зимування,
а енергетики вирішили об-
лаштувати нове і безпечне
гніздо, — розповіла в. о.
начальника сектору з охо-
рони навколишнього сере-

довища компанії Олексан-
дра Плужник. — Навесні
птахи мають повернутися
додому. Цікаво, як лелека
відреагує на зміни?»

Відомо, що пернаті за-
звичай негативно сприй-
мають втручання у їхнє
життя. Виготовлена влас-
норуч основа для пташи-
ного гнізда має вигляд міц-
ної корзини із металевих
прутів, обплетеної лозою.
Платформа витримає вагу
гнізда з птахами і, що ду-
же важливо, розміщена
над дротами під напругою.
Ще одну подібну платфор-
му для лелек енергетики в
листопаді встановлять і у
Великоновосілківському
районі Донецької області.  

Жителі Слов’янського
району вбачають у цих

турботах ще один крок
повернення до мирного
життя. Свого часу елек-
тромонтери через постій-
ні обстріли не могли на-
віть поткнутися до ЛЕП,
аби усунути пошкоджен-
ня. «Те, що компанія по-
чинає облаштовувати
жит тя лелек на Донеччи-
ні, дуже символічно, —
вважає орнітолог Дніпро-
петровського університе-
ту Олександр Понома-
ренко, який приїхав сюди
і спостерігав за встанов-
ленням спеціального при-
стосування на стовпі. —
Регіон дуже багато пере-
жив за минулий рік, і лю-
ди як господарі своєї зем-
лі мають допомагати не
тільки одне одному, а й
птахам».

Повертайтеся додому,
лелеки!
МИРНІ КЛОПОТИ. Енергетики Донеччини встановили 
на одному із високовольтних стовпів спеціальну платформу
для гнізда

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

ЗАТРИМАННЯ. На Луган-
щині правоохоронці викрили
контрабандне пальне. У Міло-
вому, за півкілометра від дер-
жавного кордону України з Ро-
сійською Федерацією, опера-
тивники фіскальної служби

регіону спільно зі спецпідроз-
ділом «Фантом», прикордон-
никами та СБУ зупинили авто-
мобіль  «КамАЗ», кермував
яким наш співвітчизник. У ку-
зові виявили замасковану ме-
талеву ємність об’ємом близь-
ко 15 кубічних метрів з ріди-
ною із характерним запахом
дизельного пального.

Як повідомляє прес-служ-
ба ГУ ДФС в Луганській об-
ласті, документів на вантаж,
що підтверджують проход-
ження на митній території Ук-
раїни та якість пально-мас-
тильних матеріалів, у водія
не було. Це свідчить про те,
що ПММ незаконно перемі-
щували з метою подальшої

реалізації в регіоні. За ре-
зультатами проведених захо-
дів, вилучено 12 тонн паль-
ного та автомобіль «КамАЗ»
загальною вартістю орієнтов-
но 457 тисяч гривень. Зараз
тривають слідчі дії, аби вста-
новити організатора неза-
конного переміщення паль-
но-мастильних матеріалів.

Гендлярство за крок від війни
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