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Заслін 
для кругової поруки 

ЦИТАТА ДНЯ

ІЛККА КАНЕРВА:

Із боргами вчинили 
цивілізовано 

ЦІННІ ПАПЕРИ. Міністерство фінансів завершило реструк-
туризацію державного і гарантованого державою боргу за 13 
випусками облігацій у зв’язку з їх обміном на нові державні об-
лігації та деривативи. Власники 13 випусків облігацій, які узго-
дили умови їх обміну та вчасно подали розпорядження про 
участь, уже одержують нові облігації та деривативи через клі-
рингові системи. Дохідність нових облігацій становить 7,75% 
річних, термін погашення — з 2019 по 2027 рік. 

Власники облігацій, які узгодили умови реструктуризації, 
але вчасно не подали заявок на обмін, не одержують нових, 
а зможуть реалізувати право на нові облігації та деривативи 
впродовж 150 днів по завершенні реструктуризації. Пізніше во-
ни втрачають право на одержання нових облігацій і державних 
деривативів. А цінні папери, що їм належать, буде продано на 
ринкових умовах із перерахуванням виручки від продажу цим 
власникам через клірингові системи, повідомляє УНІАН.

«Російські» облігації, випущені у грудні 2013-го з терміном 
погашення в 2015 році, не увійшли до цього переліку.

ЦИФРА ДНЯ

1,5 млрд доларів
доходу планує отримати цьогоріч 

НАК «Нафтогаз України» від транзиту 
російського природного газу до країн ЄС 

«Перебуваючи на 
Донбасі, ми зауважили, 

що люди там дуже 
чітко бачать своє 

майбутнє. І вони хочуть 
бути частиною 

європейського світу».

АКТУАЛЬНО ДОвКіЛЛЯ

«УК» з’ясував, чому після 
підвищення соцстандартів 
одним людям пенсії 
перерахували, 
а іншим — ні

Суцільні вирубування 
високогірних лісів 
Карпат можуть призвести 
до катастрофічних 
наслідків

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ 
про налаштованість сходу України жити у реформованій 
цивілізованій правовій державі  

РЕФОРМА. Спеціальне бюро розслідуватиме злочини, 
скоєні правоохоронцями

Хто сильніший — той і правий?
ГОСТРА ТЕМА. Чи здолаємо гендерний стереотип «Б’є — значить любить»

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Як цивілізовано розв’язати 
суперечку між двома 

людьми? Найкраще, напевно, 
спокійно вислухати аргументи 
опонента і ґрунтовно викласти 
власні. Обговорити все і вре-

шті дійти згоди. Проте, звісно, 
не завжди й не між усіма все 
відбувається насправді ци-
вілізовано. Коли переповню-
ють емоції, один з опонентів, 
а то й обоє можуть зірвати-
ся на крик. А дехто йде ще да-
лі, і ось уже замість аргумен-
тів у хід ідуть кулаки. Та най-

огидніше, якщо така супереч-
ка точиться між чоловіком і 
жінкою й у запалі так званий 
представник сильної статі до-
зволяє собі підняти на неї ру-
ку. А інколи навіть на дитину.

Насильство в родинах — те-
ма гостра і болюча. Наскіль-
ки саме нині вона актуаль-

на для України, з’ясовували 
представники компанії GfK 
Ukraine на замовлення Фон-
ду народонаселення ООН. Бу-
ло опитано понад 1,5 тисячі ді-
вчат і жінок віком 15—49 ро-
ків з усіх регіонів. На Донеч-
чині й Луганщині опитування 
проводили в населених пунк-

тах, підконтрольних Украї-
ні. Отримані дані порівнювали 
з даними аналогічного дослі-
дження 2007 року, проведено-
го Українським центром соці-
альних реформ спільно 
з Держкомітетом ста-
тистики та МОЗ. І ось 
що з’ясувалося.
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент -
банк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які від-
будуться: 

17.11.2015 р. (резервне судове засідання відбудеться
18.11.2015 р.) 

Iщенко Вiталiй Вiкторович  о 09.30 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Ленінського комсо-
молу, буд. 4-а, кв. 118), справа № 409/2925/15-ц

Онуфрієнко Віталій Миколайович  об 11.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Біле,
вул. Степова, буд. 33), справа № 409/3090/15ц

Акімов Сергій Олексійович о 13.00 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. 6-й Онежський проїзд,
буд. 12), справа № 409/3120/15ц

Кривошей Павло Олександрович о 10.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Мирний, буд.
1, кв. 155), справа №  409/3151/15ц

Козирева Олена Сергiївна о 8.30 (останнє відоме місце про-
живання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Лермонтова, буд. 49),
справа №409/3119/15ц

Булаткiн Юрiй Миколайович о 10.30 (останнє відоме місце
проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Степовий, буд. 2,
кв. 92), справа № 409/3115/15ц

Михайлова Оксана Олександрівна о 9.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, м. Олексан-
дрівськ, вул. Підгорна, буд. 100), справа № 409/2934/15ц

Суддя О. Г. Третяк
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.

Сватівський районний суд Луганської області викликає
відповідача Абрамян Гоар Вруйровну, 16.03.1958 р. н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Слов’янська, буд. 85, в судове засідання
по цивільній справі № 426/1830/15ц за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Аб-
рамян Гоар Вруйровни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 19.11.2015 р. о 15.00
год. за адресою: 92600, м. Сватове, пл. 50 років Перемоги,
34. У разі неявки відповідача 19.11.2015 р. о 15.00 год. до
Сватівського районного суду Луганської області, справа роз-
глядатиметься за наявними в справі доказами у відповід-
ності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Половинка В. О.

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Дудкіна Олександра Євгеновича, що ци-
вільна справа № 2/375/495/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Дудкіна Олександра Євгеновича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром призначена до судового розгляду на 9-30 го-
дину 19.11.2015 року за адресою: смт Рокитне
Київської області, вул. Заводська, 11. В разі неявки
справа буде розглянута у Вашій відсутності на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 18 лис-
топада 2015 року об 11-50 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області,
Фролову Віту Миколаївну, Фролова Вячеслава Ана-
толійовича, Попова Володимира Миколайовича як
відповідачів в цивільній  справі № 328/2350/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Фролової Віти Ми-
колаївни, Фролова Вячеслава Анатолійовича, По-
пова Володимира Миколайовича про стягнення
заборгованості. 

Суддя Курдюков В. М.

Кодимський районний суд Одеської області ви-
кликає Войтенко Олену Анатоліївну як відповідача у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Войтенко Олени Анатоліївни про стягнення забор-
гованості на судове засідання, яке відбудеться 20
листопада 2015 року о 09 год. 50 хв. за адресою: 
м. Кодима, пл. Перемоги, 1 Одеської області, 66000,
каб. №10 (суддя Гура А. І.).

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за її відсутності за наявними у справі доказами. Крім
того, суд роз’яснює відповідачу про обов’язок пові-
домити про причини неявки на судове засідання.

Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає
Богомаза Дмитра Васильовича (прож. м. Запоріжжя,
вул. Будьонного, 16/212) у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Богомаза Д. В. про
звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбу-
деться о 09-30 годині 18 листопада 2015 року у при-
міщенні Хортицького районного суду за адресою: м.
Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, суддя Гнатик Г. Є.

В разі неявки відповідача на судове засідання,
справа буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів (постановляє заочне
рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться цивільна справа № 2/235/3318/15
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Ніргуна Олександра Геор-
гійовича, 22.03.1957 р.н., який мешкає за адресою: м. Донецьк,
вул. Бібліотечна, 5, про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається до Красноармійського міськра -
йонного суду Донецької області, кабінет № 11 (вул. Горького,
20, м. Красноармійськ Донецької області) на 17 листопада
2015 р. о 16.30 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 обл. викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості у судові засідання, які відбудуться:

19.11.2015 року
11:00 Ладесов Олександр Миколайович (цивільна справа

426/4941/15-ц)
12:00 Романко Олександр Павлович (цивільна справа

426/4938/15-ц)
10:00 Тупалова Лілія Анатоліївна (цивільна справа

426/4916/15-ц)
09:00 Пилипенко Євгеній Валерійович (цивільна справа

426/4953/15-ц)
26.11.2015 року
09:00 Бартманський Максим Вікторович (цивільна справа

426/3234/15-ц)
09:30 Ляховець Наталія Володимирівна (цивільна справа

426/3313/15-ц)
10:00 Садичко Вадим Васильович (цивільна справа

426/3237/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Река А. С.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає відповіда-
чів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності у судові засідання, які відбудуться:

19.11.2015 року
12:10 Нестеренко Андрій Григорович (цивільна справа

433/1934/15-ц)
12:00 Букар Наталія Олександрівна (цивільна справа

433/1926/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгляда-

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

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться у примі-
щенні суду 18 листопада 2015 року о 10 годині 10
хвилин, як відповідачів Воронкіну Оксану Микола-
ївну та Старицьку Римму Хизріївну по цивільній
справі № 433/1372/15-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Воронкіної Оксани Миколаївни та Ста-
рицької Римми Хизріївни 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.

Бориспільський міськрайонний суд Київської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 359/7078/15-ц (2/359/2127/2015) за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Мунтіян Людмили Олександрівни
про звернення стягнення на предмет іпотеки викли-
кає в судове засідання о 14.00 годині 18 листопада
2015 року як відповідача Мунтіян Людмилу Олексан-
дрівну, 23.02.1961 р.н., до Бориспільського міськ-
районного суду Київської області за адресою:
Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя Карнатова І. О.

Міловський районний суд Луганської обл. викликає
на 18.11.2015 р. як відповідача у судові засідання для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості:

10.30 - Коваленко Світлана Василівна
Суддя Чехов С. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

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

Луцький міськрайонний суд Волинської області
(43016, м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1,
каб. 7) викликає Дьоміну Олену Анатоліївну як від-
повідача на 18 листопада 2015 р. о 09 год. 30 хв. у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта Банк» до Дьоміної Олени Анатоліївни
про звернення стягнення на предмет іпотеки. Суд по-
відомляє, що у разі неявки відповідачки у судове за-
сідання справа буде розглядатись на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Л. М. Присяжнюк

Луцький міськрайонний суд Волинської області
(43016, м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1,
каб. 7) викликає Мельника Андрія Володимировича
як відповідача на 18.11.2015 року о 09 год. 45 хв. у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта Банк» до Ковальчука Павла Володими-
ровича, Гаврилюк Ірини Петрівни, Мельника Андрія
Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Суд повідомляє, що у разі не-
явки відповідача у судове засідання справа буде роз-
глядатись на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Присяжнюк Л. М.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

З 14 липня 
2015 року 

в садівницькому 
товаристві
«Бджілка» 

Дарницького району
м. Києва 

(код ЄДРПОУ
25666562) 
діє печатка 
наступного 

зразка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Бон-
даренко Віталія Володимировича до Бабаскіна Сергія
Михайловича про визнання особи такою, що втратила
право на житло. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/5920/15-ц Бабаскін Сергій Михайлович, 21.12.1972
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, вул. 6-го Вересня, 67/48, викликається у судове
засідання о 14.00 год. 19 листопада 2015 р. Розгляд зазна-
ченої цивільної справи відбудеться в приміщенні Костян-
тинівського міськрайонного суду Донецької області (корп.
№ 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає у судове засідання як відповідача Азі-
зову Людмилу Степанівну, остання відома адреса місця
проживання: с. Слобода-Яришівська Могилів-Поділь-
ського району Вінницької області; у цивільній справі
№138/2422/15-ц (2/138/790/15) за позовом ПАТ АБ «Укр -
газбанк» до Азізової Людмили Степанівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 20.11.2015 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні Могилів-Подільського міськ-
районного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30.

У разі неявки відповідача Азізової Л.С. в судове засі-
дання справа буде розглядатись у її відсутність за наяв-
ними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу її обов’язок повідомити суд про причини не-
явки у судове засідання.

Суддя О. Є. Цибульський

Міловським районним судом Луганської області ви-
кликаються до суду:

- Ландар Наталія Георгіївна (останнє місце прожи-
вання: 92510, Луганська обл., Міловський р-н, с. Микіль-
ське, вул. Чапаєва, буд. 14) на 09 годину 15 хвилин
18.11.2015 р. для участі у розгляді справи № 418/405/15-
ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Гончарова Ірина Сергіївна (останнє місце прожи-
вання: 92505, Луганська обл., Міловський р-н, с. Вели-
коцьк, вул. Петровського, буд. 42) на 09 годину 30 хвилин
18.11.2015 р. для участі у розгляді справи № 418/407/15-
ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Шелковніков Віктор Володимирович (останнє місце
проживання: 92500, Луганська обл., Міловський р-н, смт
Мілове, вул. Залізнична, буд. 41) на 10 годину 40 хвилин
18.11.2015 р. для участі у розгляді справи № 418/378/15-
ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Чехов С. І.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання у справі за позовом ТОВ
«ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгова-
ності як відповідача Узловатого Олексія Миколайо-
вича, останнє відоме місце проживання: Запорізька
область, м. Приморськ, вул. Морська,78, по цивіль-
ній справі № 2/326/560/2015 (номер справи
№326/1233/15-ц) за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 16 листопада 2015
року о 16-00 год. (резервна дата 20 листопада 2015
на 12:30 год.) за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Леніна, буд.26, зал №4, поверх
1). У разі неявки справа розглядатиметься за Вашою
відсутністю. Суддя А. М. Лещенко. При собі мати па-
спорт.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Бакіна Олега Олександровича,
23.07.1975 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Малиновського,
буд. 18, в судове засідання, яке призначене о 09 год. 00
хв. 20 листопада 2015 року, для розгляду цивільної
справи №319/1286/15-ц за позовом ПАТ «Дельта банк»
до Бакіна О. О. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: 71001, За-
порізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26А
(суддя Р. С. Солодовніков).

Копію позову та доданих матеріалів можна отримати
в суді за вищевказаною адресою або через «Електрон-
ний суд» e-court.mail.gov.ua.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у
судове засідання як відповідача Стенюх Олексія Федо-
ровича у справі за позовом Храмової Наталії Віталіївни
про визнання таким, що втратив право користування
житловим приміщенням, на 19.11.2015 р. о 08.50 год.,
каб. № 1, за адресою: вул. Радісна, 3, м. Миколаїв.

Після публікації оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи,
і у разі неявки позов може бути розглянуто за його
відсутності.

Суддя В. В. Андрощук

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як
відповідачів Геращенка Олега Григоровича, Геращенко Наталію
Анатоліївну, Геращенка Григорія Олеговича, Геращенко Євгенію
Олегівну, місце проживання: вул. Рибалка, 5 кв. 45, смт Десна
Козелецького району Чернігівської області, в судове засідання
о 14 год. 20 хв. 17 листопада 2015 року за адресою: Чернігівська
область, смт Козелець, вул. Леніна, 7 по цивільній справі за по-
зовом військового прокурора Деснянського гарнізону в інте -
ресах держави в особі: Остерської квартирно-експлуатаційної
частини району до Геращенка Олега Григоровича, Геращенко На-
талії Анатоліївни, Геращенка Григорія Олеговича, Геращенко Єв-
генії Олегівни про визнання осіб такими, які незаконно
утримують житлове приміщення та їх виселення. У разі неявки
в судове засідання цивільна справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя Анохін A. M.

Попаснянським районним судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Рахманова Катерина Миколаївна (останнє місце

проживання: 93300, Луганська обл., м. Попасна, вул.

60 років Жовтня, буд. 3, кв. 84) на 11 годин 00 хви-

лин 19.11.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 423/960/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Мозолєва Т. В.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 жовтня 2015 р. № 1115-р
Київ

Про передачу частини бюджетних 
призначень, передбачених Господарсько-
фінансовому департаменту Секретаріату 

Кабінету Міністрів України на 2015 рік
1. Відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет Ук-

раїни на 2015 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні ви-
трати) за програмою 0421010 «Заходи щодо оптимізації системи централь-
них органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих
органів», у сумі 18061 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 11 566 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 520,5
тис. гривень) Державній ветеринарній та фітосанітарній службі за програ-
мою 2802010 «Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини

та фітосанітарної служби України» для здійснення заходів, пов’язаних з її
реорганізацією.

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису держав-

ного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів

відповідно до переданих бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2015 р. № 900
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України

згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 4 листопада 2015 р. № 900

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 749 «Про
затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних позицій
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності для цілей трансфертного ціноутворення» (Офіційний вісник України,
2013 p., № 82, ст. 3042).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. 
№ 865 «Про затвердження переліку спеціалізованих комерційних видань
для цілей трансфертного ціноутворення» (Офіційний вісник України, 2013 p.,
№ 87, ст. 3223).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. 
№ 866 «Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни
для цілей трансфертного ціноутворення» (Офіційний вісник України, 2013 p.,
№ 87, ст. 3224).
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реклама. оголошення

Малинський районний суд Житомирської області викли-
кає в судове засідання Дідківського Сергія Степановича
(дата народження 27.07.1973 року) як відповідача в цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» до Дідківського Сергія Степано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Малинського
районного суду Житомирської області (11301, площа Со-
борна, 6, м. Малин, Житомирської області) 18 листопада
2015 року о 09.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до
суду справа розглядатиметься у його відсутність, за наяв-
ними матеріалами справи.

Суддя Ярмоленко В. В.

Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація Одеського морського порту) пропонує
до передачі в оренду на умовах бербоут-чартеру пасажирське
судно т/х «Савона» з такими технічними даними:

1. Тип судна: пасажирське
2. Рік та місце побудови: 1989, Україна
3. Клас судна: KM + {1} III пасажирське
4. Тип головних двигунів: ДВС 1*ДРА21ОБ(12ЧСП18/20);

2*3Д6С(6ЧСП 15/18)
5. Кількість головних двигунів: 3
6 Рушії: гвинти фіксованого кроку
7. Довжина найбільша: 34,03 м
8. Ширина: 6,9 м
9. Висота борту: 2,9 м
10. Дедвейт: 34,4 т
11. Пасажиромісткість: 160 персон
12. Мінімальна вартість однієї доби утримання судна (без

урахування збору за користування радіочастотами) -
449,88 грн (без ПДВ).

Судно знаходиться у відстої, укомплектоване відповідно до
вимог Регістру судноплавства України, термін дії Класифікацій-
них документів закінчився у 2014 році.

Усі витрати щодо поновлення регістрових документів та пе-
регону судна з Одеського порту - за рахунок фрахтувальника.

Послуги за висновок щодо незалежної експертної оцінки та
послуги ДП «УкрНДІМФ» за висновок щодо визначення підпри-
ємством розміру фрахтової ставки судна «Савона» - за рахунок
фрахтувальника.

Контактна особа: Гавриленко Олексій Анатолійович, тел. моб.
(067)481 75 78, тел. (048)729 47 69 з 08.30 до 17.30 год.,

електронна адреса: gaa@port.odessa.ua

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Сокорчук Ольгу Анатоліївну, Сокорчука Олега Васильовича, Вла-
сенка Михайла Васильовича, Кудак Миколу Васильовича, Си-
ницьку Вєсту Олександрівну, Онопрієнка Володимира
Олександровича, Ніконову Валентину Володимирівну в судове
засідання, що відбудеться о 14 годині 30 хвилин 17 листопада
2015 року за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16, як
відповідача по цивільній справі № 278/1735/15-ц за позовом про-
курора Житомирського району Житомирської області в інте -
ресах держави в особі Житомирської обласної ради ДП
«Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагро-
ліс» Житомирської обласної ради про визнання недійсними роз-
поряджень, визнання недійсними державних актів на право
власності на земельні ділянки, витребування земельної ділянки,
зобов’язання повернути земельні ділянки.

Тячівським районним судом Закарпатської області
викликаються до суду:

- Слугоцький Олег Петрович (останнє місце прожи-
вання: 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Парти-
занська, буд. 3) об 11 годині 40 хвилин 19.11.2015 р. для
участі у розгляді справи № 307/2340/15-ц по суті за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Онуфрій Дмитро Васильович (останнє місце прожи-
вання: 90564, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Те-
ресва, вул. Чайковського, буд. 3) об 11 годині 30 хвилин
19.11.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 307/1679/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя Розман М. М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл.  50-річчя Перемоги, 34, викликає Дегтярьова
Павла Володимировича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/2056/15-ц за позо-
вом ПАТ «Просто-страхування» до Дегтярьова Павла
Володимировича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 19.11.15 р. о 10.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Овруцький районний суд Житомирської області
викликає Бані Мустафа Мохаммад як відповідача по
справі за позовом Бані Мустафа Олени Володими-
рівни до Бані Мустафа Мохаммад про розірвання
шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 18 лис-
топада 2015 року о 17 годині 00 хвилин в приміщенні
Овруцького районного суду за адресою: м. Овруч
вул. Леніна, 5. Суддя Гришковець А. Л.

У разі неявки відповідача та неповідомлення про
причини неявки судове засідання буде проведено у
його відсутності на підставі наявних у справі дока-
зів.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Киндиченко Ганну Геннадіївну, 28
липня 1979 р.н., як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 409/2539/15-ц за позовом ПАТ
«Кредобанк» про стягнення заборгованості, що від-
будеться 19.11.2015 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

Монастирищенський районний суд викликає Погосяна Ге-
ворга Манвеловича, 02.10.1993 року народження, як відповідача
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Страхова компанія «Універсальна» до Погосяна Геворга
Манвеловича про відшкодування матеріальної шкоди.

Погосян Г. М. викликається в судове засідання, яке відбу-
деться 19.11.2015 року о 08 год. 30 хв. у залі судових засідань
№1 Монастирищенського районного суду за адресою: вул. Ле-
ніна, 98, м. Монастирище Черкаської області. Головуючий по
справі суддя Діденко Т. І. Монастирищенський районний суд
пропонує Погосяну Г. М., який з 05.02.2010 року зареєстрований
по вул. Терешкової, 6 в с. Бачкурине Монастирищенського
району Черкаської області, але згідно з довідкою Бачкуринської
сільської ради там не проживає, подати письмові пояснення та
заперечення, наявні докази по справі. В разі неявки в судове за-
сідання, справу буде розглянуто за відсутності даної особи; на
підставі наявних у ній даних та доказів буде постановлено рі-
шення. Про причини неявки вказана особа зобов’язана повідо-
мити суд.

Суддя Т. І. Діденко

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Капранчука Євгена
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Капранчук Є.В. зареєс-
трований за адресою: м. Донецьк, вул. Гоголя, буд. 10,
кв. 32, викликається на 01.12.2015 р. о 09.30 год. до
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду він повинен повідомити про причини не-
явки, 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 неявки до суду справа може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Криштопа Тетяни
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачка Криштопа Т.А. зареєстрована
за адресою: м. Гірник, вул. Радянська, буд. 31, кв. 50,
викликається на 01.12.2015 р. о 10.30 год. до суду, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки до суду вона повинна повідомити про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою про дату, час і місце
розгляду справи і у разі неявки до суду справа може
бути розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом Маріупольської міської
ради до Худокормової Галини Володимирівни про звіль-
нення самовільно зайнятої земельної ділянки та приведення
до придатного для використання стану.

Відповідач Худокормова Галина Володимирівна, останнє
відоме місце мешкання: 130 Таганрозької дивізії, будинок
7, квартира 130, місто Маріуполь, Донецької області викли-
кається для участі у розгляді вищевказаної цивільної справи
по суті на 17 листопада 2015 року о 10.40 годині та на 19
листопада 2015 року о 08.15 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 від-
сутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І. Г.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання як відповідача Кравець Те-
тяну Євгеніївну, 14.04.1979 року народження (останнє
місце проживання та реєстрації невідоме) на 09 годину
30 хвилин 8 грудня 2015 року по цивільній справі 
№ 740/4632/15-ц, провадження № 2/740/1461/15 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравець Тетяни Євгеніївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справу буде розглянуто в приміщенні суду за адре-
сою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а,
під головуванням судді Куровського Ю. В.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у відсутності відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) викликає відпові-
дача Ільченко Ніну Володимирівну, яка проживає за адре-
сою: вул. Лепсе, б. 8, кв. 1, м. Маріуполь, Донецька область,
у судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» до
Ільченко Ніни Володимирівни про стягнення заборгованості
за спожиту електричну енергію.

Судове засідання відбудеться 19 листопада 2015 року о
08 годині 40 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.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається
цивільна справа за позовом Гулієвої Наталі В’ячеславівни до
КЛПУ «Міська психоневрологічна лікарня м. Горлівки», про
стягнення заробітної плати та компенсації втрати частини гро-
шових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати. Від-
повідач у справі КЛПУ «Міська психоневрологічна лікарня м.
Горлівки», останнє відоме місце знаходження: м. Горлівка, пр.
Леніна. 28а, Донецької області, викликається до суду для участі
у розгляді справи по суті на 16.11.2015 о 13.00 год.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання як відповідача Козира Сер-
гія Володимировича, 04.09.1971 року народження
(вибув у м. Саки, АР Крим) на 9 годину 8 грудня 2015
року по цивільній справі № 740/4634/15-ц, провадження
№2/740/1463/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Козира Сергія Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Справу буде розглянуто в приміщенні суду за адре-
сою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а,
під головуванням судді Куровського Ю. В.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у відсутності відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне про-
вадження № 42014050000000464 (1-кп/243/422/2015) відносно
Шульженко Олександра Федоровича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений по справі Шульженко Олександр Федорович, за-
реєстрований за адресою Донецька обл., м. Горлівка, вул. Гастелло,
буд. 30, проживає: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Гагаріна, буд. 58,
кв. 40, викликається на судові засідання на 14 год. 00 хв. 19 листо-
пада 2015 року, на 14 год. 00 хв. 23 листопада 2015 року, на 10 год.
00 хв. 07 грудня 2015 року до суду для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя П. І. Профатило

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) викликає
відповідача Шпака Ігоря Володимировича, 13.09.1973
року народження, в судове засідання у цивільній справі
за позовом Кредитної спілки «Азовська кредитна ком-
панія» до Шпака Ігоря Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 20 листопада 2015 року
о 08 годині 00 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Маслова Юрія
Олександровича «Про стягнення суми боргу за кредитним
договором».

Відповідач по справі Маслов Юрій Олександрович (меш-
кає за адресою: 86401, Донецька область, м. Єнакієве, пр-т
Металургів, 27/32) викликається на 19.11.2015 р. на 09.00
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 відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бочарнікова Ва-
силя Володимировича «Про стягнення суми боргу за кре-
дитним договором».

Відповідач по справі Бочарніков Василь Володимирович
(мешкає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Чубаря, 102) викликається на 19.11.2015 р. на 08.30 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 відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експресс-
Банк» в особі Донецького регіонального відділення Акціонерного
банку «Експресс-Банк» до Тарасової Людмили Вікторівни про
стягнення заборгованості по кредитному договору.

Відповідач по справі Тарасова Людмила Вікторівна, яка заре-
єстрована за адресою: вул. Жовтнева, 53, 14, с. Булавинка, 
м. Єнакієве Донецької області, фактично мешкає: Донецька об-
ласть, вул. Дружби, 9/30, м. Вуглегірськ, викликається на
19.11.2015 року на 08 годину 20 хвилин до суду, кабінет № 312,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність. 

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб. 202) розглядає цивільну справу
№233/3171/15-ц за позовом публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Приходько Михайла Сергійовича, Приходько
Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачі по справі №233/3171/15-ц Приходько Михайло Сер-
гійович, Приходько Інна Анатоліївна, мешкають за адресою, вка-
заною в позовній заяві: Донецька область, смт Миронівський, вул.
Радянська, 25/8, викликаються на 19 листопада 2015 року на 10
годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Проданчук Олени
Олегівни «Про стягнення суми боргу за кредитним догово-
ром».

Відповідач по справі Проданчук Олена Олегівна (мешкає
за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, вул. Тол-
бухіна, 68) викликається на 19.11.2015 р. на 10.30 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 відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Юрченка Юхима
Миколайовича «Про стягнення суми боргу за кредитним до-
говором».

Відповідач по справі: Юрченко Юхим Миколайович (меш-
кає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, пр-т Шев-
ченка, 186) викликається на 19.11.2015 р. на 09.30 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 відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута заочно у його відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу №219/8693/15-ц; 2/219/3661/2015 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Солуянова Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Солуянов Олександр Миколайович (ос-
таннє відоме місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Брайляна, 13/19) викликається 19
листопада 2015 року на 10 годину 30 хвилин до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу №219/8697/15-ц; 2/219/3664/2015 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Юрченка Миколи Петровича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач по справі Юрченко Микола Петрович (останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька область, 
м. Єнакієве, пр. Леніна, 247) викликається 19 листопада 2015
року на 10 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу №219/8699/15-ц; 2/219/3665/2015 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Колтунова Андрія Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Колтунов Андрій Володимирович (ос-
таннє відоме місце реєстрації за адресою: 86391, Донецька об-
ласть, м. Жданівка, квартал 28/33, 10/22) викликається 19
листопада 2015 року на 11 годину 00 хвилин до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А. 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу №219/8713/15-ц; 2/219/3673/2015 за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Кузіної Олени Олексіївни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач по справі Кузіна Олена Олексіївна (останнє відоме
місце реєстрації за адресою: 86420, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Комуністична, 6/95) викликається 19 листопада 2015
року на 11 годину 20 хвилин до суду, каб. 301, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А. 

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноар-
мійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Жарікової Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Жарікова І. А., останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Донецьк, вул. Терешкової, буд. 17, кв. 21, викликається на 16 листопада 2015
року о 08.15 год. до суду, каб. № 12, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Жаріковій Ірині Анатоліївні пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Карабан І. І.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Алексєєву
Марину Миколаївну як відповідача у цивільній справі № 2/425/3494/15ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Алексєєвої Марини Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться
«16» листопада 2015 року о «10» год. «45» хв. — зал судових засідань
№ 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа № 310/8811/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Бабкіної Т. О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 18.11.2015 року о 08-30 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Бабкіну Тетяну Олександрівну в якості відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове за-

сідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Полянчук Б. І.
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Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє
про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцентбанк» до:

01.07.2015 р.
Данченко Наталія Миколаївна, № 409/1626/15-ц,
Єрова Світлана Вікторівна, № 409/1651/15ц,
02.07.2015 р.
Кожемяка Людмила Іванівна, № 409/1664/15-ц,
08.09.2015 р.
Литовченко Варвара Іллівна,  
Березовський Віктор Миколайович, 
Остапенко Валентина Максимівна, 
Михайличенко Галина Олексіївна, 
Остапенко Емма Володимирівна, № 409/2275/15-ц,
Івашкевич Ольга Олександрівна, № 409/2285/15-ц,  
Бурлакова Оксана Миколаївна, № 409/2284/15-ц,
10.09.2015 р.
Балабуєва Валентина Петрівна, № 409/2314/15-ц, 
16.09.2015 р.
Кудінов Ігор Миколайович, 
Гаріфуліна Інна Вікторівна, № 409/2356/15ц, 
Бодрухін Володимир Анатолійович, № 409/2357/15ц, 
Бедна Наталія Михайлівна, № 409/2368/15-ц,
18.09.2015 р.
Конотоп Валентина Семенівна, № 409/2397/15, 
Кабитченко Микита Михайлович, № 409/2374/15, 
Мяснікова Надія Олександрівна, № 409/2401/15,
Мацовкіна Людмила Миколаївна, № 409/2406/15, 
Карпов Анатолій Миколайович, № 409/2373/15,
Секацька Ірина Іванівна, № 409/2379/15-ц,
Курінний Євген Валерійович, № 409/2384/15-ц
23.09.2015 р.
Анодченко Михайло Васильович, № 409/2415/15ц,
Криворотенко Іван Володимирович, № 409/2425/15ц,
Борисенко Юрій Васильович, № 409/2417/15ц,
Маслійов Вадим Олексійович, № 409/2411/15ц,
24.09.2015 р.
Якушев Олександр Миколайович, № 409/2460/15-ц,
Лазарєва Олена Миколаївна, № 409/2443/15-ц, 
Зарубіна Олена Олександрівна, № 409/2457/15ц,
Кулєшов Сергій Анатолійович, № 409/2439/15-ц
Нетребко Сергій Володимирович, № 409/2434/15ц
29.09.2015 р.
Борисов Олександр Тимофійович, № 409/2611/15, 
Стасенко Микола Iванович, № 409/2623/15-ц,
Погукай Нелля Никифорівна, № 409/2622/15-ц
Белоусенко Ганна Миколаївна, № 409/2617/15-ц, 
Чучман Володимир Анатолійович, № 409/2610/15-ц,

Суддя В. Г. Скворцова
19.10.2015 р.
Кранцевич Сергій Володимирович, № 409/2398/15-ц,
Літвіненко Михайло Васильович, № 409/2408/15-ц,
Гончаров Сергій Петрович, № 409/2410/15-ц, 

Голубченко Юрій Іванович, № 409/2375/15-ц,
Сіпайлов Дмитро Володимирович, № 409/2380/15-ц,
Селезньов Євген Борисович, № 409/2372/15-ц
Мирна Алла Миколаївна, № 409/2385/15-ц,
Молчанова Вікторія Валеріївна, № 409/2381/15-ц,
Добронецький Михайло Пилипович, 
Шипілов Олексій Вікторович, № 409/2399/15-ц,
Грабовський Олександр Вікторович, № 409/2376/15-ц,
21.10.2015 р.
Матвійчук Людмила Віталіївна, № 409/2420/15-ц,
Зубова Євгенія Миколаївна, № 409/2418/15-ц,
Остапчук Оксана Василівна, № 409/2412/15-ц,
Вороний Микола Валерійович, № 409/2416/15-ц,
Михайлова Людмила Олегівна, № 409/2423/15-ц,
26.10.2015 р.
Скрипнік Яна Володимирівна, № 409/2438/15-ц,
Бобков Володимир Леонідович, № 409/2436/15-ц,
Сулима Євген Геннадійович, № 409/2441/15-ц,
Аронова Вікторія Віталіївна, № 409/2462/15-ц,
Платонова Катерина Миколаївна, № 409/2455/15-ц,
Забєліна Ганна Володимирівна, № 409/2446/15-ц,
Ясельська Халіса Тимирханівна, № 409/2469/15-ц,
Поляков Сергій Геннадійович, № 409/2456/15-ц,
Савченко Володимир Олександрович, № 409/2437/15-ц
Юрченко Олена Василiївна, № 409/2444/15-ц,
Провоторова Світлана Анатоліївна, № 409/2601/15-ц,
27.10.2015 р.
Лебединський Сергій Миколайович, № 409/2483/15-ц,
Демиденко Максим Олександрович, № 409/2486/15-ц
Афанасьєв Віктор Федорович, № 409/2480/15-ц,
Чульчєєва Олена Антонівна, № 409/2547/15-ц,

Суддя В. В. Тімінський
28.10.2015 р.
Растяпін Михайло Борисович, 
Довгаль Дмитро Олегович, № 409/3012/15-ц
Юрченко Олена Григорiївна, № 409/2930/15-ц
Скотарев Вадим Вікторович, № 409/2954/15ц
Хрущова Ірина Анатоліївна,  
Атаманчук Ігор Володимирович,  
Скворцов Геннадій Васильович, № 409/2933/15ц,
29.10.2015 р.
Деркач Андрiй Анатолiйович, № 409/2972/15-ц,
Григоренко Світлана Василівна, № 409/2950/15ц
Дун Петро Леонідович, № 409/3009/15-ц

Суддя О. Г. Третяк
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рі-

шення, позовні вимоги задоволені повністю (або частково). 
Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рі-

шення може бути переглянуто Білокуракинським районним судом
Луганської області шляхом подання відповідачем заяви про пере-
гляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чів у судові засідання:

Мимрикова Андрія Сергійовича, для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мимрикова А.С. про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 08-00 год. (резервна
дата судового засідання — 27 листопада 2015 року о 08-00 год.):

Уварова Ігора Сергійовича, для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Уварова І.С. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 23 листопада 2015 року о 08-15 год. (резервна дата судового
засідання — 27 листопада 2015 року о 08-15 год.):

Коваленко Юлію Ігорівну, для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Коваленко Ю.І. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 08-30 год. (резервна дата су-
дового засідання — 27 листопада 2015 року о 08-30 год.):

Васильєву Олену Віталіївну, для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Васильєвої О.В. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 08-45 год. (резервна дата су-
дового засідання — 27 листопада 2015 року о 08-45 год.):

Смирну Галину Олександрівну, для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Смирної Г.О. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 09-00 год. (резервна дата
судового засідання — 27 листопада 2015 року о 09-00 год.);

Мозгового Івана Васильовича, для розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мозгового І.В. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 09-15 год. (резервна дата
судового засідання — 27 листопада 2015 року о 09-15 год.):

Пархоменко Віктора Валерійовича, для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Пархоменко В.В. про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 09-30 год. (резервна
дата судового засідання — 27 листопада 2015 року о 09-30 год.);

Циганкову Марину Костянтинівну, для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Циганкової М.К. про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 09-45 год. (резервна
лата судового засідання — 27 листопада 2015 року о 15-00 год.);

Панчихіну Ларису Анатоліївну, для розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Панчихіної Л.А. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 23 листопада 2015 року о 10-00 год. (резервна дата
судового засідання — 27 листопада 2015 року о 15-30 год.);

Федорець Олександра Михайловича, для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Федорець О.М. про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 24 листопада 2015 року о 08-00 год. (резервна
дата судового засідання — 30 листопада 2015 року о 08-00 год.):

Генатуліну Олену Олександрівну, для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Генатуліної О.О. про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 24 листопада 2015 року о 08-15 год. (резервна
дата судового засідання — 30 листопада 2015 року о 08-30 год.):

Тарасюк Юрія Володимировича, для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Тарасюк Ю. В. про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 07 грудня 2015 року о 08-00 год. (резервна дата
судового засідання — 11 грудня 2015 року о 08-00 год.):

Бойко Оксану Олександрівну, для розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бойко О. О. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 07 грудня 2015 року о 08-15 год. (резервна дата судового
засідання — 11 грудня 2015 року о 08-30 год.):

Деркач Едуарда Сергійовича, для розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Деркач Е. С. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 24 листопада 2015 року о 08-45 год. (резервна дата су-
дового засідання — 30 листопада 2015 року об 11-15 год.), в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новоп-
сков Луганської області. У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської області по справі № 577/4909/15-ц
2/577/1627/15 за позовом ПАТ «Акцент
Банк» представник позивача: Сафір Ф. О.
до Липенка Володимира Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, викликає в судове
засідання, яке відбудеться 27 листопада
2015 року о 9 годині 00 хвилин, за адре-
сою: 41600, м. Конотоп, Сумської області,
вул. Садова, 8, каб. № 2, як відповідача
Липенка Володимира Володимировича.

У разі неявки відповідача в судове за-
сідання та неповідомлення про причини
неявки, суд розглядатиме справу за
його відсутності на підставі наявних у
ній доказів.

Суддя М. Ф. Кущенко

Жовтневий районний суд м. Маріу-
поля Донецької області викликає до
суду Пікалову Олену Валентинівну,
24.01.1973 року народження, остання
адреса мешкання: м. Маріуполь, вул.
Торгова, 136, як відповідача по ци-
вільний справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором,
розгляд якої відбудеться 19.11.2015 р.
о 08.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів,
31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Н. В. Хараджа

Бериславський районний суд 
Херсонської області викликає як від-
повідача Морозова Сергія Сергійо-
вича, 22.05.1988 року народження по
цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ак-
цент-Банк» до Морозова Сергія
Сергійовича про стягнення заборго-
ваності. Слухання справи призначено
на 19.11.2015 року о 08.45 год. в при-
міщенні Бериславського районного
суду за адресою м. Берислав, Херсон-
ської області, вул. Леніна, 249, тел.
(05546) 7-37-57. У разі неявки у су-
дове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності. 

Суддя Волошин P. P.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотрав-
невого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Скичко Ганни
Федорівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Скичко Ганна Федорівна, зареєстрована
за адресою: с. Агробаза, вул. Космонавтів, буд. 20, кв.
2, Першотравневий район, Донецька область, викли-
кається на 01 грудня 2015 року на 15-00 годину до
Першотравневого районного суду для участі у розгляді
справи по суті.

Скичко Ганні Федорівні пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази до 01 грудня 2015
року. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність за наявними мате-
ріалами.

Суддя В. Є. Скудін

У провадженні Броварського міськрайонного
суду Київської області знаходиться цивільна
справа за позовом Карпова Євгенія Михайловича
до Коробут Юлії Володимирівни про визнання
особи такою, що втратила право користування
квартирою. Броварський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає як відповідача по вказаній
справі Коробут Юлію Володимирівну, останнє ві-
доме місце проживання: Київська область, м. Бро-
вари, вул. Грушевського, буд. 17, кв. 225. Розгляд
даної справи відкладено на 09 год. 30 хв. 01 грудня
2015 року та відбудеться у залі суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.
Суд попереджає, що у випадку повторної неявки
дана справа буде розглянута у відсутності відпові-
дача за наявними в матеріалах справи доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Балаш (Луценко) Галини Мико-
лаївни до Луценка Сергія Олександровича про
поділ спільного майна подружжя.

Відповідач Луценко Сергій Олександрович ви-
кликається на 04 грудня 2015 року о 09.00 год. до
Добропільського міськрайонного суду, каб. №7,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі. У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідача, необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у них даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С. О.

В провадженні Шевченківського районного суду
м. Києва знаходиться цивільна справа
№761/16827/15-ц за позовом Приватного акціо-
нерного товариства «Українська пожежно-стра-
хова компанія» до Гороха Сергія Миколайовича
про відшкодування збитків в порядку регресу.

Розгляд зазначеної справи призначено на
18.11.2015 р. о 13:40 год. в Шевченківському рай-
онному суді м. Києва. Шевченківський районний
суд міста Києва викликає Гороха Сергія Миколайо-
вича (останнє відоме місце проживання: 04060,м.
Київ, вул. Подвойського, 7, кв. 12) як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
справа буде розглядатися за наявними у справі до-
казами.

Суддя В. М. Маліновська

В порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськ-
районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Мартинчука Станіслава Олександровича, 11
березня 1988 року народження (останнє відоме місце
реєстрації: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки,
вул. Ярмаркова, буд. 41, корп. 4, кв. 63) для участі у
цивільній справі №2/742/1550/15 за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Мартинчука Станіслава Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 04 грудня 2015 року
о 8 годині у приміщенні суду за адресою: м. Прилуки,
вул. Котляревського, буд. 62, каб. №16, суддя Циганко
М. О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про при-
чини неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності, за наявності доказів, що містяться в матеріалах
справи.

Великописарівський районний суд Сумської області
викликає Московських Василя Михайловича,
12.12.1948 року народження, уродженця м. Южно-Са-
халінськ Сахалінської області, у судове засідання, яке
відбудеться 24 листопада 2015 року о 09 годині 00 хви-
лин в залі судових засідань суду в смт. В.Писарівка,
вул. Борців Революції, 12 Сумської області, в якості
відповідача по цивільній справі №575/986/15-ц за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк», представник позивача: Ко-
рогод Анастасія Іванівна, до Московських Василя
Михайловича про стягнення заборгованості.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іва-
нівна.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без по-

важної причини або неповідомлення про причини не-
явки, справу буде розглянуто без його участі на
підставі наявних матеріалів справи.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 24.11.2015 р. 
о 08.30 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О. І. як відповідача Зінов’єва Олега Ста-
ніславовича у цивільній справі № 486/1821/15-ц за
позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Зі-
нов’єва Олега Станіславовича про стягнення забор-
гованості.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
без його участі, за наявними доказами у справі.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у
судове засідання як відповідача Лунгол Олександра Олек-
сандровича, 1987 року народження по цивільній справі 
№ 182/4007/15-ц, провадження № 2/0182/2505/2015 за по-
зовом Ястреба Валентина Володимировича до Лунгол Олек-
сандра Олександровича, третя особа: Відділ ДМС
Нікопольського МВ ГУМВС України про позбавлення права
користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації
місця проживання.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Нікополь,
пр. Трубників, 26, кв. 42.

Судове засідання відбудеться 11.12.2015 року о 14.30
год. У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя Багрова А. Г.

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Ріпак Олександра Васильовича, по ци-
вільній справі № 425/1061/15ц; 2/425/532/15 за позовом
ПАТ «Банк ТРАСТ» до Ріпак Олександра Васильовича
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке
відбудеться 25 листопада 2015 року о 08 год. 30 хв. в
приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно ст. 169 Ци-
вільно-процесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа № 310/6967/15-
ц за позовом Малієнко Антоніни Іванівни до Табакар Ріти
Альбертівни, третя особа: Бердянський MB УДМС України в
Запорізькій області про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 20.11.2015 року о 10.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 402, суддя Черткова Н. І., тел. 3-40-77.

Суд викликає як відповідача Табакар Ріту Альбертівну.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачки

в судове засідання справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

14.12.2015 року 
08:00 Борисова Тетяна Михайлівна, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 6, кв. 29 (цивільна справа 428/3126/15-ц).
08:10 Білецький Євген Павлович, м. Сєвєродонецьк, вул. Танкистів, буд. 18, кв. 5(цивільна справа 428/3190/15-ц).
08:20 Головченко Микола Васильович, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, буд. 7а, кв. 23 (цивільна справа

428/3123/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Юзефович І. О.

Сєверодонецьким міським судом Луганської області викликається до суду:

- Супрун Ілля Михайлович (останнє місце проживання: 93200, Луганська обл., 

м. Первомайськ, вул. Тухачевського, буд.6, кв.4) на 08 годин 20 хвилин 14.12.2015 р.

для участі у розгляді справи № 425/2262/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».
Суддя Юзефович І. О.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд цивільної справи
за позовною заявою ПАТ «КБ Правекс-банк» до Лєбіна Віталія Сергійовича, Лєбіної
Олени Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором при-
значено на 3 грудня 2015 р. о 10.30 год. в приміщенні суду (03113, м. Київ, вул. Шу-
това, 1, каб. 19) під головуванням судді Козленко Г. О.

У судове засідання викликається як відповідач Лєбін Віталій Сергійович.
В разі вашої неявки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

В провадженні Ірпінського міського суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа Кандиби
Ніни Михайлівни до Алєксєєнко Катерини Євге-
нівни про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням.
Суд викликає на 20.11.2015р. о 12-00 год. Алєк-
сєєнко Катерину Євгенівну як відповідача. Явка
обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Оболонський районний суд м. Києва викликає Милька Юрія Миколайовича як відповідача по цивільній справі
№2/756/4677/2015 р. за позовом Рязанової Анни Михайлівни, що діє в інтересах неповнолітнього Милька Владислава
Юрійовича до Милька Юрія Миколайовича, третя особа — Орган опіки та піклування Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів, яке призначене на 18.11.2015 року на
11:00 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 21, суддя Кричина А. В. У разі неявки справу буде розглянуто у від-
сутності відповідача.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Струкову Ольгу Валентинівну, 12.12.1968 року народ-
ження, та Струкова Олександра Євгенійовича, 25.07.1967 року народження, як відповідачів в судове засі-
дання, призначене о 09.30 год. 4 грудня 2015 року по справі ПАТ КБ «НАДРА» до Струкової О. В., Струкова
О. Є. стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності.
Суддя Клочко І. В.
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реклама. оголошення
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Рашевського Ігоря

Олександровича, який проживає за адресою: 87344, Донецька обл., Амвросіїв-
ський р-н, с.Нижньокринське, вул. 40 Років Перемоги, буд. 1, кв. 8, у судове за-
сідання по цивільній справі № 323/2446/15-ц (2/323/934/15) за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ра-
шевського Ігоря Олександровича про стягнення заборгованостіі за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться о 13-00 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Фесенка Сергія Ми-

колайовича, який проживає за адресою: 87324, Донецька обл., Амвросіївський
р-н, с.Кленівка, вул. Леніна, буд. 3, кв. 1, у судове засідання по цивільній справі
№ 323/2420/15-ц (2/323/918/15) за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Фесенка Сергія Миколайовича про стяг-
нення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 13-20 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Іванова Олега Олек-

сандровича, який проживає за адресою: 87302, Донецька обл., Амвросіївський
р-н, с.Лисиче, вул. Садова, у судове засідання по цивільній справі 
№ 323/2430/15-ц (2/323/925/15) за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Іванова Олега Олександровича про стяг-
нення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 13-40 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Фоменка Олександра

Сергійовича, який проживає за адресою: 87303, Донецька обл., м. Амвросіївка,
вул. Димитрова, буд. 10, кв. 6, у судове засідання по цивільній справі 
№ 323/2428/15-ц (2/323/923/15) за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Фоменка Олександра Сергійовича про стяг-
нення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 14-00 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Печковську Поліну

Володимирівну, яка проживає за адресою: 87505, Донецька обл., Амвросіїв-
ський р-н, с.Ольгинське, вул. Зарічна, буд. 30, у судове засідання по цивільній
справі № 323/2432/15-ц (2/323/927/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Печковської Поліни Володими-
рівни про стягнення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 14-20 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Трощий Олексія Ми-

хайловича, який проживає за адресою: 87304, Донецька обл., Амвросіївський
р-н, с.Бондарівське, вул. Артема, буд. 20, кв. 2, у судове засідання по цивільній
справі №323/2750/15-ц (2/323/1058/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Трощий Олексія Михайловича про
стягнення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 14-40 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Лівінцева Дмитра

Олександровича, який проживає за адресою: 87370, Донецька обл., Амвросіїв-
ський р-н, с.Лисиче, вул.Київська, у судове засідання по цивільній справі
№323/2778/15-ц (2/323/1069/15) за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Лівінцева Дмитра Олександровича про
стягнення заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 15-00 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

* * *
Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Гарячка Сергія Пет-

ровича, який проживає за адресою: 87324, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
с.Кленівка, вул.Бобкова, буд. 6, у судове засідання по цивільній справі
№323/2448/15-ц (2/323/936/15) за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Гарячка Сергія Петровича про стягнення
заборгованостіі за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 15-20 годині  26 листопада 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Мінаєва Михайла Миколайовича, кабінет №14.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. М. Мінаєв

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові за-
сідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості:

На 11.12.15 року
11.00 — Шамшетденов Олександр Юнірович
09.30 — Галкін Анатолій Вікторович
09.00 — Половинка Микола Миколайович
10.00 — Безверхий Микола Григорійович
10.30 — Ульянова Юлія Петрівна
13.30 — Бондаренко Тетяна Миколаївна
14.00 — Герман Олександр Леонідович
14.30 — Нестеренко В’ячеслав В’ячеславович
13.00 — Набатов Віктор Іванович
На 15.12.15 року
15.30 — Ратушна Ольга Володимирівна
16.00 — Новіков Володимир Олексійович
На 16.12.15 року
10.30 — Некрасова Тетяна Михайлівна
10.00 — Курочкін Вадим Вікторович
11.00 — Степанова Марина Олександрівна
11.30 — Фортуна Альона Вікторівна
На 22.12.15 року
10.30 — Єфименко Дмитро Олександрович
11.00 — Передненко Михайло Віталійович
11.30 — Межиєвський Сергій Миколайович
13.00 — Степанищева Валентина Петрівна
13.30 — Сухомлинова Тетяна Василівна
14.00 — Тюріна Ольга Анатоліївна
14.30 — Степаненко Зоя Михайлівна
10.00 — Андрієнко Євген Анатолійович
15.00 — Телепенко Надія Василівна

Суддя Соболєв Е. О.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область,

смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки відповідачів у призначений
час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності
за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Оріхівський районний суд Запорізької області розглядає цивільну
справу № 323/2830/15-ц за позовом ПАТ «ПУМБ» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 04.12.2015 року о 13 год. 00 хв. в приміщені суду
за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. К. Маркса, буд. 27, к. 14, за по-
зовом до Горіна Олександра Анатолійовича (місце проживання: 87304, До-
нецька область, м. Амвросіївка, вул. Донецька, буд. 40), ПКПП «ЛАДОМИР»
(місце реєстрації: 87300, Донецька область, Амвросіївський район, м. Ам-
вросіївка, вул. Полеглих комунарів, буд. 2).

У разі неявки в судове засідання в зазначений день та час без поважних
причин, неповідомлення про причини неявки, ненадання заперечень та до-
казів, справа буде розглянута за відсутності відповідачів на підставі нада-
них доказів з постановленням заочного рішення.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової
Н. І. знаходяться цивільні справи за позовами публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості: №310/2687/15-ц до Скрипки Павла Миколайовича; 
№ 310/8205/15-ц до Скрильнікова Володимира Васильовича.

Розгляд справ призначено на 27.11.2015 року на 10-00 годину, 13-
30 годину в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401 Запорізької області,
суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає відповідачів: Скрипку Павла Миколайовича на 10-00
годину, Скрильнікова Володимира Васильовича на 13-30 годину.

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

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської
області перебуває цивільна справа № 280/1205/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Жукевич І. Я. про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи  відкладено на 25 листопада 2015 року на
13 год. 00 хв. в Коростишівському районному суді за адресою: м. Ко-
ростишів, вул. К. Маркса, 52, суддя Пасічний Т. З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається відповідач: Жукевич Ірина Ярос-
лавівна, останнє відоме місце проживання якої: с. Більковці, вул. Ле-
ніна, 17 Коростишівського р-ну.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута в його відсутність за на-
явними у ній доказами.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Гайдамаку Дмитра Ан-
дрійовича в судове засідання, що відбудеться о 10 годині 00 хвилин 1 грудня 2015 року
за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній справі
№278/2077/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості. В при-
значений для слухання справи день і час Ви маєте право з’явитись для прийняття участі
у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії,
заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових
доказів) тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно, до дати визначеної
для слухання справи. Крім того, повідомляю, що в судове засідання Ви повинні надати
всі оригінали документів, якими обгрунтовуєте свої заперечення проти вимог, або копії
цих документів, завірених у встановленому законом порядку у випадку невизнання за-
явленого позову. У разі Вашого неприбуття в судове засідання суд розгляне дану справу
у Вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами. Для входу в приміщення
суду Ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що підтверджує особис-
тість.

Суддя Є. О. Грубіян

Маньківський районний суд Черкаської області викликає в судове засі-
дання по цивільній справі №701/919/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Банк Форум» до Кирилюк Дмитра Сергійовича, Кирилюк
Ігоря Дмитровича, Кирилюк Олександра Дмитровича, Писарева Миколи
Миколайовича, Навицького Олександра Вікторовича та ТОВ «Спелінг» про
стягнення боргу як відповідачів Кирилюк Дмитра Сергійовича, Кирилюк
Ігоря Дмитровича, Кирилюк Олександра Дмитровича, Писарева Миколу
Миколайовича, Навицького Олександра Вікторовича та представника ТОВ
«Спелінг». Судове засідання відбудеться о 9:00 год. 8 грудня 2015 року в
приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 8, смт Маньківка Маньківського
району Черкаської області. У разі неявки відповідачів справа буде розгля-
нута без їх участі.

Суддя В. Л. Маренюк

Радивилівський районний суд Рівненської області викликає як відпові-
дача Музиченка Олександра Олександровича (останнє відоме місце його
проживання: с. Рідків, вул. Центральна, 1, Радивилівського р-ну Рівнен-
ської обл.) у цивільній справі за позовом ПАТ «Терра Банк» до Музиченко
Олександра Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 26 листопада 2015 року о 10 год. 00 хв. в
приміщенні Радивилівського районного суду за адресою: вул.І.Франка, 8,
м. Радивилів, Рівненська обл.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Музиченко Олександр
Олександрович вважається належним чином повідомленим про час та
місце судового розгляду справи. В разі неявки у судове засідання справа
вирішуватиметься за його відсутності на підставі наявних доказів. 

Суддя Бірук В. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Недільки Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Неділька Сергій Олександрович, зареєстрова-
ний за адресою: 86481, Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Чехова,
буд. 11, викликається на 23 листопада 2015 р. на 09 год. 30 хв. до
суду (каб. №213) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та до-
кази. У випадку неможливості прибуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дочірній
банк Сбербанку Росії» до Лєщінського Александра Олеговича, третя особа: Товариство
з обмеженою відповідальністю «Золотий урожай», про стягнення заборгованості. Ос-
таннє місце мешкання відповідача Лєщінського Александра Олеговича за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Артема, б. 92, кв.24, останнє місце знаходження третьої
особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий урожай» за адресою: 83086,
м. Донецьк, проспект Лагутенка, б. 13, каб. 30, які викликаються на 23.11.2015 р. о 09.30
год. до суду, зал судового засідання №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач та третя особа вважаються по-
відомленими про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа може
бути розглянута за їх відсутності. 

Суддя Пирогова Л. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Литвиненка Сергія Григоровича
у якості відповідача по цивільній справі № 2/756/4051/15 за позовом Гулькової
Ольги Юріївни до Литвиненка Сергія Григоровича, третя особа Оболонський 
районний відділ Головного управління державної міграційної служби України в 
м. Києві про визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, у судове засідання на 08 грудня 2015 р. о 15:00 год. Адреса суду:
м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, суддя Луценко О. М.

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

10 грудня 2014 року Вишгородський районний суд Київської області, роз-
глянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» до Баш-
лик Івана Володимировича, Башлик Наталії Андріївни про стягнення заборго-
ваності, вирішив:

Позов задовольнити. Стягнути солідарно з Башлик Івана Володимировича,
Башлик Наталії Андріївни на користь Публічного акціонерного товариства «Ро-
довід Банк» заборгованість за кредитним договором від 29 жовтня 2007 року
№ 77.1/АА - 00128.07.2, у розмірі 11 693,35 дол. США по тілу кредиту та відсот-
ках та 2 336 588,14 грн. пені та 3% річних, яка складається з: сума поточної за-
боргованості за кредитом - 248,63 дол. США; сума простроченої заборгованості
за кредитом - 7 876,85 дол. США; сума поточної заборгованості за процентами
по кредиту - 64,11 дол. США; сума простроченої заборгованості за процентами
по кредиту - 3 503,76 дол. США; сума пені за несвоєчасне погашення заборго-
ваності за кредитом - 1 600 412,91 грн.; сума пені за несвоєчасне погашення
процентів по кредиту - 724 234,53 грн.; сума трьох процентів річних від суми
простроченого кредиту - 8 220,37 грн.; сума трьох процентів річних від суми
прострочених процентів по кредиту - 3 720,33 грн.

Стягнути солідарно з Башлик Івана Володимировича, Башлик Наталії Андрі-
ївни на користь Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» суму спла-
ченого судового збору у розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п’ятдесят чотири) грн.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Дзержинськ, вул.
50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Горбенко Олександра Станіславовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач по справі Горбенко Олександр Станіславович
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Раздольна, буд. 15, кв. 124), ви-
кликається на 24 листопада 2015 року на 11-00 год. до суду, каб. № 7, 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 за його відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Харківський районний суд Харківської області викликає Бобров-
ського Едуарда Васильовича у судове засідання 23.11.2015 року на
09-30 годину по справі за позовом Бобровської А. В. до Бобровського
Е. В. про визнання особи такою, що втратила право користування
житлом приміщенням. 

У разі неявки відповідача в судове засідання, неповідомлення про
поважність причин неявки та ненадання заяви про розгляд справи у
його відсутність, справа буде розглянута без його участі в порядку
заочного розгляду. 

Суддя Т. В. Бобко

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька об-
ласть, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за по-
зовами ПАТ «Дельта Банк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за
кредитними договорами. 

Відповідачі:
- справа №319/1029/15-ц — Орловський Сергій Юрійович, останнє відоме

місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Феоктістова, буд. 9, кв. 8, ви-
кликається до суду на 09-30 год. 27 листопада 2015 року;

- справа №319/1032/15-ц — Сторчевой Денис Петрович, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Вишнева, буд. 2, викликається до
суду на 10-00 год. 27 листопада 2015 року;

- справа №319/991/15-ц — Федосенко Зоя Михайлівна, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Тимошенко, буд. 7, викликається
до суду на 10-30 год. 27 листопада 2015 року;

- справа №319/988/15-ц — Неборак Віктор Олександрович, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Кошевого, буд. 153, викли-
кається до суду на 11-00  год. 27 листопада 2015 року;

- справа №319/1006/15-ц — Рибалкіна Ольга Олександрівна, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Тбиліська, буд. 24, кв. 1, ви-
кликається до суду на 11-30 год. 27 листопада 2015 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за
вищевказаною адресою або через «Електронний суд» е-court.mail.gov.ua.

Суддя Солодовніков Р. С.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає в судове
засідання Опанасюк Юлію Юріївну, 22.09.1989 року народження, мешканку 
с. Майданівка, вул. Центральна, 24 Коростенського району Житомирської об-
ласті, як відповідача в цивільній справі за позовом ТзОВ «Фінансова компанія
з повернення боргів» до неї про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Розгляд справи відбудеться 01 грудня 2015 року о 15 годині в залі судових
засідань №3 Коростенського міськрайонного суду. У разі неявки відповідачів
або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута у відсутність
відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.
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В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Коломпар Марини Адамівни,
Щеглова Олексія Валентиновича про стягнення
боргу.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
18 листопада 2015 року о 10 годині 45 хвилин. По-
переджаємо відповідача Коломпар М. А., що у ви-
падку її неявки в судове засідання на вищевказану
дату та час, справу буде розглянуто у її відсутності
на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Устинової Наталії Іванівни,
Щеглова Олексія Валентиновича про стягнення
боргу.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
18 листопада 2015 року о 10 годині 30 хвилин. По-
переджаємо відповідача Устинову Н. І., що у випадку
її неявки в судове засідання на вищевказану дату та
час, справу буде розглянуто у її відсутності на під-
ставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Хачатрян Еміла Алексановича,
Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
18 листопада 2015 року об 11 годині 00 хвилин. По-
переджаємо відповідача Хачатрян Е. А., що у ви-
падку його неявки в судове засідання на
вищевказану дату та час, справу буде розглянуто у
його відсутності на підставі наявних доказів у мате-
ріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Богар Рувіма Йосиповича,
Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
20 листопада 2015 року об 11 годині 30 хвилин. По-
переджаємо відповідача Богар Р. Й., що у випадку
його неявки в судове засідання на вищевказану дату
та час, справу буде розглянуто у його відсутності на
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Міховіч Олександра Володи-
мировича, Щеглова Олексія Валентиновича про
звернення стягнення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
20 листопада 2015 року об 11 годині 00 хвилин. По-
переджаємо відповідача Міховіч О. В., що у випадку
його неявки в судове засідання на вищевказану дату
та час, справу буде розглянуто у його відсутності на
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Микитюк Світлани Олексан-
дрівни, Щеглова Олексія Валентиновича про
звернення стягнення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
18 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин. По-
переджаємо відповідача Микитюк С. О., що у ви-
падку її неявки в судове засідання на вищевказану
дату та час, справу буде розглянуто у її відсутності
на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Філоненка В’ячеслава Олек-
сандровича, Щеглова Олексія Валентиновича про
звернення стягнення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
20 листопада 2015 року о 12 годині 00 хвилин. По-
переджаємо відповідача Філоненка В. О., що у ви-
падку його неявки в судове засідання на
вищевказану дату та час, справу буде розглянуто у
його відсутності на підставі наявних доказів у мате-
ріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Романенка Юрія Миколайо-
вича, Щеглова Олексія Валентиновича про
звернення стягнення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
20 листопада 2015 року об 11 годині 45 хвилин. По-
переджаємо відповідача Романенка Ю. М., що у ви-
падку його неявки в судове засідання на
вищевказану дату та час, справу буде розглянуто у
його відсутності на підставі наявних доказів у мате-
ріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Гамбоєва Заура КамалОгли,
Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
20 листопада 2015 року об 11 годині 15 хвилин. По-
переджаємо відповідача Гамбоєва Заура Камал
Огли, що у випадку його неявки в судове засідання
на вищевказану дату та час, справу буде розглянуто
у його відсутності на підставі наявних доказів у ма-
теріалах справи.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Кузьменко Олену Миколаївну як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/3542/15 за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю з іноземною
інвестицією «Форнетті — Україна» до Кузьменко
Олени Миколаївни про стягнення заборгованості, ін-
фляційних втрат та трьох відсотків річних на 21 січня
2016 року на 11-40 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К. А. Васалатій. Наслідки неявки в судове за-
сідання особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду
Житомирської області знаходиться цивільна справа 
№ 274/4387/15-ц за позовом Вєтєркової Ольги Михай-
лівни до Данилевича Андрія Олеговича про стягнення
боргу та процентів за договором позики.

Суд повідомляє Данилевича Андрія Олеговича, який
проживає: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Пар-
хоменка, 75, що 26.11.2015 року о 16 годині 00 хвилин
в Бердичівському міськрайонному суді Житомирської
області відбудеться судове засідання, на яке Данилевич
Андрій Олегович повинен з’явитися в якості відповідача.

В іншому випадку справа буде розглянута за його від-
сутності згідно закону. 

Суддя О. В. Замега

Ірпінський міський суд викликає Старченка Ігоря Сергі-
йовича, останнє відоме місце проживання: м. Буча, Київська
обл., вул. Ватутіна, 4-б, кв. 46 у якості відповідача по справі
за позовом Комунального підприємства «Бучанське УЖКГ»
до Старченка Ігоря Сергійовича про стягнення заборгова-
ності за отримані послуги з утримання будинків та прибу-
динкових територій, в судове засідання, яке відбудеться
08.12.2015 р. об 11 год. 30 хв. в приміщенні Ірпінського мі-
ського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі
неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідачів. У
зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники про-
цесу вважаються належним чином повідомлені про дату су-
дового засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Шев-
ченка Геннадія Васильовича (м. Луганськ, вул.
Степана Разіна, б.2, кв.9) по справі № 409/3139/15-ц
за позовною заявою Шевченко Вікторії Михайлівни
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 25.11.2015 року о
10:00 год. (резервна дата 26.11.2015 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.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/9881/15-ц за позовом Голубничої Алевтини Мико-
лаївни до Голубничого Сергія Володимировича про ро-
зірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призначено на
03 грудня 2015 року о 08 год. 15 хв. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501.
Суддя Петягін В. В., тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає: Голубничого Сергія  Володимировича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
(м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19) викликає відпо-
відачів Кващук Лідію Анатоліївну (Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 44 а/2), Кващук Віталія
Олеговича (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул.
Горького, 17/4), Воробйову Світлану Володимирівну
(Луганська обл., м. Кремінна, вул. Октябрська,
11/16) на 24.11.2015 р. о 13-10 за позовом КС «Ком-
паньйон» про стягнення кредиту. У разі неявки
справу розглянуть без вашої участі згідно ст. 169
ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл.
(м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19 ) викликає відпо-
відачів за позовом КС «Компаньйон» про стягнення
кредиту Ломако Олександра Сергійовича, Безмалі-
товного Олексія Олександровича (справа
№428/5032/15-ц) на 24.11.2015 р. о 16.00 та Бебко
Максима Івановича, Кальну Оксану Євгенівну, Гур-
тового Дениса Сергійовича (справа №428/5053/15-ц)
25.11.2015 р. о 15 30. У разі неявки справу розгля-
нуть без вашої участі згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

26.11. 2015 року о 10.30 годині у приміщенні Ма-
линовського районного суду м. Одеси, каб. 220, го-
ловуючий суддя Маркарова С. В., слухається
позовна заява Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Дудорова Максима Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

В судове засідання як відповідач викликається:
Дудоров Максим Анатолійович.

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/7653/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лит-
виненко Тетяни Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 20 листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 207. Суддя Петягін В. В., тел. (код 06153) 3-40-74.

Суд викликає: Литвиненко Тетяну Миколаївну як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні Галицького районного суду 
м. Львова перебуває справа за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Снєжик Руслани Богданівни про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться 25.11.2015 року о
10.00 годині в приміщенні Галицького районного
суду за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Попереджаю відповідача Снєжик Руслану Богда-
нівну, що у разі її неявки на вищевказану дату справу
буде розглянуто в її відсутності на основі наявних в
матеріалах справи доказів.

Суддя Лялюк Є. Д.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 лис-

топада 2015 року о 09.20 годині в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької області,

Гошкадера Дениса Володимировича як відповідача

в цивільній справі № 328/3737/15-ц за позовом ПАТ

КБ «Приват Банк» до Гошкадера Дениса Володими-

ровича про стягнення заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Скадовський районний суд Херсонської області
розглядає цивільну справу за позовом AT «Дельта
Банк» до Лятифова Едема Абсетаровича, 22.07.1965
р.н., Лятифова Гулшен Бакирівна (м. Скадовськ, вул.
Набережна, буд. 35) про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 23 листо-
пада 2015 року на 08.00 за адресою: вул. Пролетар-
ська, 39, суддя H. І. Ведмідська.

В разі неявки відповідача на судове засідання
справа буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів.

Житомирський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Защипась Петра Яковича в судове за-
сідання, що відбудеться о 10 годині 00 хвилин 24
листопада 2015 року за адресою: м. Житомир, вул.
Щорса, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній
справі № 278/1995/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час ви
маєте право з’явитись для прийняття участі у судо-
вому засіданні.

Суддя Є. О. Грубіян

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Ворфоломєєву Ольгу
Сергіївну у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Ворфоломєєвої Ольги Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в су-
дове засідання, яке відбудеться 30 листопада 2015
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Житомир-
ська область, смт Ємільчене, вул. Жовтня, 2. У разі
неявки в судове засідання справа буде розглянута у
відсутності Ворфоломєєвої Ольги Сергіївни.

Суддя В. А. Гресько

В провадженні Галицького районного суду 
м. Львова перебуває справа за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Білас Юрія Євгеновича про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться 25.11.2015 року о
10.30 годині в приміщенні Галицького районного
суду за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2.

Попереджаю відповідача Біласа Юрія Євгеновича,
що у разі його неявки на вищевказану дату справу
буде розглянуто в його відсутності на основі наявних
в матеріалах справи доказів.

Суддя Лялюк Є. Д.

Томашпільський районний суд Вінницької області
викликає Самуру Валерія Вікторовича та повідомляє
про розгляд справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до
Самури Валерія Вікторовича про стягнення заборго-
ваності, який відбудеться 30 листопада 2015 року о
08.30 годині в Томашпільському районному суді Він-
ницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль,
вул. Леніна, 45 Томашпільського району Вінницької
області під головуванням судді Пилипчука О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Демоненко
Світлани Петрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі Демоненко Світлана Петрівна, що
мешкає за адресою: 86424, м. Єнакієве Донецької області,
вул. Тіунова, 228 викликається о 9.30 годині 20 листопада
2015 року до суду, каб. № 306 для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Павловську Аллу Адольфівну, останнє відоме
місце проживання: м. Житомир, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі (№ 296/9682/15-ц)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Павловської
Алли Адольфівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 12 год. 00 хв. 26
листопада 2015 року у приміщенні Корольовського
районнного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, каб. 208. 

Суддя Адамович О. Й.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/5576/2015 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Сулейманової Варвари Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Ос-
таннє відоме місце мешкання відповідачки Сулейманової
Варвари Володимирівни: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Краснознаменна, буд. 28, викликається до суду на 4 грудня
2015 року о 13 год. 30 хв. для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Томашпільський районний суд Вінницької області
викликає Кушнір Людмилу Василівну та повідомляє
про розгляд справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до
Кушнір Людмили Василівни про стягнення заборго-
ваності, який відбудеться 30 листопада 2015 року о
09.00 годині в Томашпільському районному суді Він-
ницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль,
вул. Леніна, 45 Томашпільського району Вінницької
області під головуванням судді Пилипчука О. В.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Па-

влюк Оксану Дмитрівну, 23.07.1969 р.н., про те, що

20 листопада 2015 року о 15 годині 30 хвилин буде

слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»

до Павлюк Оксани Дмитрівни про стягнення забор-

гованості в приміщенні суду за адресою: вул.

Кам’янецька, 117, м. Хмельницький, 1 поверх, кабі-

нет № 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Семенівський районний суд Полтавської області викли-
кає Цимбал Олександра Михайловича (останнє відоме місце
проживання: с. Бакумівка Семенівського району Полтавської
області) як відповідача в судове засідання у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 грудня 2015 року о 09
годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул. Шев-
ченка, 41а, смт Семенівка Полтавської області. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за
відсутності відповідача. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. О. Любицький

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Ворсуляка
Олександра Володимировича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якого
не відомо, викликається на 24 листопада 2015 року о
09.00 годині, до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справ по суті.

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

Суддя Пікалова Н. М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +3    +8
Кіровоградська +1     +6      +3    +8
Полтавська +1     +6      +3    +8
Дніпропетровська +1     +6      +3    +8
Одеська +3     +8      +6  +11
Миколаївська +3     +8      +6  +11
Херсонська +3     +8      +6  +11
Запорізька +3     +8      +6  +11
Харківська +1     +6      +2    +7
Донецька +1     +6      +2    +7
Луганська +1     +6      +2    +7
Крим +6   +11     +6  +11
Київ +2     +4      +5    +7

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

Днями у Львові пройшла
міжнародна науково-

практична конференція
«Кобзарство ХХ століття:
його творці та хранителі»,
присвячена унікальній не-
матеріальній пам’ятці куль-
тури українського народу. У
заході узяли участь майже
300 дослідників кобзарства з
різних куточків України.

Цікаво, що в кожному по-
колінні українців кобзар-
ство розвивається і знахо-
дить ентузіастів. Будь-які
найдраматичніші події з
життя народу відобража-
ються у творчості кобзарів,
надихають і об’єднують їх
та слухачів. Необхідність
збереження традиції дово-
дять і події на Майдані, й во-
єнні дії на сході країни.
Учасники конференції під-
креслювали, що від Шев-
ченка і до нинішніх вико-
навців живляться життє-
дайною силою кобзи і бан-
дури, справді народних му-
зичних інструментів. В Ук-
раїні склалася ціла плеяда
невтомних подвижників, які
працювали задля примно-
ження здобутків кобзар-
ства.

Дослідники кобзарства
роблять усе, щоб зберегти
для історії імена видатних
виконавців, зафіксувати їх-
ній внесок, проаналізувати
стан бандурного мистецтва.
Цікаві матеріали були пред-
ставлені про онука Симона
Петлюри Юрія, який був

засновником шкіл банду-
ристів в Аргентині й Ав-
стралії. 

Особливим гостем зібран-
ня став Микола Лисенко,
праправнук Тараса Шев-
ченка. Він представив
книжку «Коріння мого ро-
ду» про генеалогію родини
Великого Кобзаря, над
якою працював протягом 30
років.

Микола Павлович — на-
щадок по лінії брата Тараса
Григоровича Йосипа, живе
на Черкащині. Щоб зібрати
крихти сімейної пам’яті, йо-
му довелося витрачати весь
вільний час і скромний бюд-
жет на розсилання числен-

них листів до рідних, які
мешкають у Прибалтиці,
Франції, США, Англії, По-
льщі, Японії та Австралії.
Рік у рік літопис обростав
новими фактами і біогра-
фіями.

У родині Шевченка було
чимало видатних людей, які
успадкували літературний
та художній талант поета, а
іноді наслідували і його тра-
гічну долю. Художник Фо-
тій Красицький, картини
якого зберігаються у Націо-
нальному художньому му-
зеї, — правнук сестри Тара-
са Катерини. У 30-ті роки
минулого століття його зви-
нуватили в українському

націоналізмі, а у часи ні-
мецької окупації по-звіря-
чому побили фашисти за
відмову написати портрет
Гітлера. У 1973 році його
сторічний ювілей відзнача-
ли в Україні й у світі під егі-
дою ЮНЕСКО. 

А ось письменницький
дар Кобзаря успадкували
Дмитро Красицький, Люд-
мила Красицька, Олександр
Відоменко. Миколі Лисенку
вдалося зібрати факти та іс-
торії життя 1300 родичів. 

Збереження пам’яті поко-
лінь — міцна основа, яка мо-
же об’єднати творчих лю-
дей, як це відбулося на кон-
ференції у Львові.

Життєдайна сила кобзи
пОдІЯ. Презентація генеалогії Шевченкового роду стала
цікавою частиною конференції, приуроченої пам’яті 
кобзарів-бандуристів 

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

Це стало можливим зав-
дяки встановленню на

радіотелевізійній переда-
вальній станції «Холми» но-
вого, значно потужнішого
аналогового телевізійного
п’ятикіловатного передава-
ча. На запитання, чи на часі
такий клопіт, бо аналогове
телебачення незабаром має
піти у небуття, поступив-
шись місцем цифровому, ди-
ректор Чернігівської філії
концерну радіомовлення,
радіозв’язку і телебачення
Валерій Телятников показує
карту. На ній — півдесятка
потужних телевізійних ре-

трансляторів уздовж укра-
їнського кордону транслю-
ють із території Російської
Федерації. 

Протиставити негативно-
му інформаційному впливу
сусідньої країни вітчизня-
ний продукт — питання на-
ціональної безпеки. Причому
не лише на території Черні-
гівщини, а й за межами кор-
дону нашої держави. Сусід-
агресор веде активну інфор-
маційну війну в аналоговому
стандарті, тож нам треба
відповідати адекватно, а не
чекати на цифру та нічого не
робити. Доволі сучасне необ-
хідне обладнання надійшло з
Польщі безплатно. Місцеві
фахівці без проблем його

встановили та запустили.
«Воно нам не коштувало
жодної копійки», — завва-
жив Валерій Телятников. —
При цьому зона впевненого
прийому національних про-
грам у північних районах об-
ласті розширилась до 60 кі-
лометрів. І це доречний крок
з огляду на те, що остаточне
встановлення цифрового те-
лебачення, яке нині працює
в Україні паралельно з ана-
логовим, відтерміновано до
2018 року».

За словами заступника мі-
ністра інформполітики Те-
тяни Попової, ліцензію на
цифрове мовлення має при-
ватна компанія, яка обіцяла
покрити 95% української те-

риторії, але зобов’язань сво-
їх не виконала. Концерн РРТ
подав заявку на отримання
ліцензії провайдера цифро-
вої програмної послуги, яка
дала б йому можливість са-
мостійно перебудовувати
мережу цифрового телеба-
чення.

Нині на півночі Чернігів-
щини без вітчизняного теле-
бачення залишається «три-
кутник» із верхівкою у
Грем’ячі. Ту територію має
перекрити встановлення пе-
редавача у місті Шостка. А
телепередачі Першого На-
ціонального відтепер змо-
жуть дивитися навіть жите-
лі прикордонних населених
пунктів на Брянщині.

Перший Національний
побачать росіяни
АКТУАЛЬНО. На Чернігівщині запустили передавач, 
який транслюватиме українське телебачення на території,
що межує з Росією
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Кобзарем нашого часу сміливо можна назвати американця українського походження
Юрія Фединського, який навчався грати на бандурі в Детройті, а тепер, повернувшись 
на батьківщину батьків, живе, майструє народні інструменти і збирає кобзарські табори
у селі Крячковка Пирятинського району Полтавської області

Бійцям буде тепло 
Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

СПІЛЬНА СПРАВА. У збиранні чергової партії гуманітарного
вантажу, який відправили на схід вінничани, активну участь узяла
молодь. «Ми звернулися по допомогу до всіх вищих навчальних
закладів міста, і за тиждень проведення благодійної акції було зіб-
рано 500 пар теплих шкарпеток та 500 пар зимових рукавиць, які
знадобляться нашим військовим узимку в зоні АТО. Продовжуємо
збирати теплі речі», — розповіла голова Вінницької молодіжної ра-
ди Мира Дмитро. Вінничани передали на схід також обігрівачі, опа-
лювальні печі, тепле взуття, білизну, засоби гігієни, продукти хар-
чування, медикаменти тощо. Загалом це 5 тонн вантажу, який по-
везли трьома автомобілями. «Цей гуманітарний вантаж збирали
працівники міської ради, комунальних та приватних підприємств,
волонтери та всі небайдужі. Традиційно пальне для вантажівок на-
дала міська рада», — зазначив заступник Вінницького міського го-
лови Ігор Корольчук.

Із Вінниці разом із гуманітарним вантажем на схід повезли
пам’ятний хрест та табличку з іменами 7 побратимів, які загинули
за Батьківщину. Його планують встановити в Пісках на місці заги-
белі патріотів. 

«Яблунька» для малечі
Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. У Сумах урочисто відкрили новий дитячий дошкіль-
ний заклад «Яблунька», який став 41-м дитсадком у комунальному
господарстві обласного центру. Кошти на його облаштування — при-
близно 4 мільйони гривень — надано з міського бюджету.

Неймовірно, але це перший збудований за роки незалежної Украї-
ни дитячий садок. Сумський міський голова Олександр Лисенко не
тільки привітав місцевих жителів із цією подією, а й запевнив, що мі-
ська влада надалі надаватиме особливої уваги зведенню нових до-
шкільних навчальних закладів.

«Яблунька» стала у пригоді батькам і малечі, які живуть у густона-
селеному районі Хіммістечко. До цього дошкільнят доводилося «роз-
селяти» по інших мікрорайонах міста, що завдавало значних клопотів
батькам і дітям. А тепер до їхніх послуг просторе і світле приміщення,
в якому є все для повноцінного навчання, виховання, відпочинку хлоп-
чиків і дівчаток. Олександр Лисенко та завідуюча дитсадком Наталія
Матюхіна на території закладу посадили яблуньку, яка здавна симво-
лізує достаток, щедрість, любов і мудрість. 


