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ГОСТРА ТЕМА

Знімаючи з графіка
приміські електрички,
Укрзалізниця створює 
для українців серйозні
транспортні проблеми

ЦИФРА ДНЯ

Радянський спадок
відходить у минуле 

ВІЙСЬКО. Керівники спільної робочої групи Україна — НАТО
з питань оборонно-технічного співробітництва домовилися роз-
робити докладну покрокову дорожню карту поглиблення спів-
праці в оборонно-технічній галузі. Найцікавіша допомога НАТО
Україні в інтеграції оборонної промисловості до норм країн
Альянсу. Це означає переорієнтацію нашої оборонної промис-
ловості від східного ринку на західний. Про це в ексклюзивному
коментарі Укрінформу розповів в.о. глави Місії України при НА-
ТО Єгор Божок. Важливе питання тут — допомога Україні у по-
збавленні залежності від Росії. Модернізація української
військової техніки та озброєння ще радянських зразків уже від-
бувається відповідно до натовських стандартів. Її результати бу-
де представлено на саміті Альянсу в липні 2016 року у Варшаві.

Цю ініціативу реалізовують на виконання спільної декларації
між Україною і НАТО щодо поглиблення оборонно-технічного
співробітництва, підписаної під час візиту Генерального секре-
таря НАТО Єнса Столтенберга до Києва.

ЦИТАТА ДНЯ

Джастін трюДо:
«Хоч Канада змістила

підхід на ширші
напрями

багатосторонніх 
і міжнародних питань,
ми налаштовані на те,

що російське
вторгнення в Україну

повинно припинитися».
Прем’єр-міністр Канади про підтримку нашої країни 
і сподівання на плідну участь РФ у мінському процесі

77 802 
військовослужбовці та працівники

Збройних сил уже отримали статус
учасника бойових дій
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента
України «Про заходи 
у зв’язку з Днем пам’яті
жертв голодоморів»

З прицілом на аналіз 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА. Щоб позбутися іміджу карального
органу, фіскали активно напрацьовують нові підходи 
у роботі 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження 
Президента, урядові рішення, адже більшість 
із цих документів набирають чинності саме 
з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів
відповідають авторитетні  
спеціалісти: урядовці, 
юристи, учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ



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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 937
Київ

Питання забезпечення охорони об’єктів 
державної та інших форм власності

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити перелік об’єктів державної та інших форм власності, охо-

рона нерухомого майна (незалежно від цільового призначення) яких здійс-
нюється виключно органами поліції охорони на договірних засадах, згідно з
додатком.

2. Міністерствам, іншим суб’єктам управління об’єктами державної влас-
ності вжити вичерпних заходів для переукладення з органами поліції охорони
договорів про надання послуг з охорони, укладених з Державною службою
охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 листопада 2015 р. № 937

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної та інших форм власності, охорона нерухомого майна

яких здійснюється виключно органами поліції охорони на договірних 
засадах

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 листопада 2015 р. № 1156-р
Київ

Про надання допомоги населенню, 
яке проживає в районах проведення 

антитерористичної операції в Донецькій 
та Луганській областях

1. Для надання допомоги населенню, яке проживає в районах проведення
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, виділити 49
486,96 тис. гривень, у тому числі:

Донецькій облдержадміністрації — 28 036,96 тис. гривень;
Луганській облдержадміністрації — 21 450 тис. гривень.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-

зервного фонду державного бюджету.
2. Донецькій та Луганській облдержадміністраціям:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством охорони

здоров’я, Міністерством соціальної політики, Міністерством економічного
розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, передбачених
пунктом 1 цього розпорядження;

подати до 28 грудня 2015 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі,
Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням;

забезпечити надання, розподіл і видачу зазначеної в пункті 1 цього роз-
порядження допомоги відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої
допомоги населенню Донецької та Луганської областей, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 р. № 21 (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 9, ст. 236).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
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документи

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
відповідно до ч. 9. ст.74 ЦПК України викликає До-
лідовіч Миколу Євгеновича, Долідовіч Олену Віталі-
ївну, зареєстрованих за адресою: вул. Батюка, 9/62,
м. Охтирка Охтирського району Сумської області, в
судове засідання, яке відбудеться 24 листопада 2015
року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Жовтнева, 7, м. Охтирка Сумської 
області як відповідачів по цивільній справі 
№ 583/3322/15-ц провадження № 2/583/1237/15 за
позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Долідовіч Миколи
Євгеновича, Долідовіч Олени Віталіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором та
пропонує надати пояснення.

У разі неявки Долідовіч Миколи Євгеновича, До-
лідовіч Олени Віталіївни справа буде розглянута у їх
відсутність.

Суддя Верес М.Ф.

У провадженні Першотравенського міського суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Дани-
ленко Світлани Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судовий
розгляд справи призначено о 13 годині 00 хвилин 30
листопада 2015 року у приміщенні Першотравен-
ського міського суду за адресою: м. Першотра-
венськ, вул. Леніна, 16 Дніпропетровської області.
Суддя Кривошея С. С., тел. (05633) 7-05-01.

Суд викликає як відповідача Даниленко Світлану
Вікторівну, яка проживає за адресою: вул. Леніна,
буд. 3, кв. 11 міста Першотравенська Дніпропетров-
ської області. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа розглядатиметься за наявними мате-
ріалами у заочному порядку.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє Крейдича Юрія
Віталійовича та всіх зацікавлених осіб, які мають зареєстровані
права чи вимоги на предмети іпотеки, а саме житловий будинок
та земельну ділянку за адресою: хутір Бровари 8 в с. Зарічани
Житомирського району Житомирської області про намір реалі-
зувати предмет іпотеки за ціною 85600,00 грн. (вісімдесят п’ять
тисяч шістсот гривень 00 коп.) та житловий будинок за адресою:
хутір Бровари 7 в с. Зарічани Житомирського району Житомир-
ської області про намір реалізувати предмет іпотеки за ціною
20443,00 грн. (двадцять тисяч чотириста сорок три гривні 00
коп.).

У зв’язку з цим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє, що про-
тягом тридцятиденного терміну з дня опублікування оголошення
ви маєте право письмово повідомити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
(адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 99) про свій намір придбати
(купити) предмет іпотеки.

Якщо протягом встановленого строку ви не висловите наміру
придбати вищевказану квартиру за вказаною ціною, ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК», згідно заочного рішення Житомирського рай-
онного суду Житомирської області від 22.04.2014 року, має
право реалізувати предмет іпотеки будь-якій іншій особі на влас-
ний розсуд.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Коломєйцева Сергія Олеговича (вул. Шкільна, 36, смт Вой-
ковський, Амвросіївський р-н, Донецька обл., 86600), Коло-
мєйцеву Тетяну Павлівну (вул. Лермонтова, 18-а/1, смт
Кутейниково, Амвросіївський р-н, Донцька обл., 86600),
Григор’єва Сергія Васильовича (вул. Ордженікідзе, 15, с. Ме-
таліст, Амвросіївський р-н, Донецька обл., 86600) у судове
засідання по справі № 323/2849/15-ц (2/323/1098/15) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Коломєйцева С. О., Коломєйцевої Т. П., Григор’єва С. В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться о 09.30 годині 23 листопада 2015
року за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першот-
равнева, 23, каб. № 12.

В разі неявки відповідачів на судове засідання справа
буде розглянута у їх відсутність на підставі наявних у справі
доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Уманський міськрайонний суд Черкаської області (20300, м. Умань, вулиця Коло-
менська, 18) викликає в судове засідання на 9 год. 00 хв. 01 грудня 2015 року Рома-
севича Олександра Васильовича, 24.08.1991 року народження, як відповідача у справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ромасевича О. В. про стягнення заборгованості.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки справу буде вирішено без
участі відповідача, за наявними у справі доказами і постановлено заочне рішення.

Суддя В. С. Прокулевич

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове засідання Кучерука Ва-
лерія Михайловича як відповідача у цивільній справі № 294/732/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Кучерука Валерія Михайловича про стягнення заборгованості,
яка відкладена на 02 грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. Розгляд справи відбудеться за
адресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 24, каб. 406.

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

Суддя О. В. Товянська

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М.Кривоноса, 25, каб. 27) викликає на
24.11.2015 року на 10 год. 00 хв. Іващенка Сергія
Вікторовича як відповідача у цивільній справі
№760/16452/15-ц за позовом Ємельянової В. Ф.
до Іващенка С. В. про розірвання шлюбу. У разі
неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Суддя Букіна О. М.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як відповідача
Скрипку Григорія Володимировича, 09.06.1957 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Гнівань, вул. Леніна, буд. 84, кв. 4, по справі №
145/1327/15-ц за позовом Латюк Людмили Петрівни до Скрипки Григорія Во-
лодимировича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог - орган опіки та піклування Тиврівської РДА, яке відбудеться
25.11.2015 р. о 15.00 год. в приміщенні Тиврівського районного суду Він-
ницької області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району
Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,

інакше справу буде розглянуто у його відсутності, на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя М. Ю. Ліщишина

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний ко-
мерційний промислово – інвестиційний банк» до Повного Станіслава Мико-
лайовича за участю третьої особи ТОВ «УкрАктив» про стягнення
заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Третя
особа: ТОВ «УкрАктив», зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Пуш-
кіна, 30, яка викликається на 01.12.2015 р. об 11.00 год. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Третій особі пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття третьої особи до суду вона повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик третя особа вважається пові-
домленою про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як від-
повідача Давиденко Лілію Костянтинівну, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 156, кв. 146, на даний час адреса реєстрації
в м. Одесі та Одеській області відсутня, по цивільній справі № 523/13759/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Давиденко Лілії Костянтинівни, Давиденко
Лариси Станіславівни про стягнення боргу за договором кредиту.

Судовий розгляд справи призначено на 25 листопада 2015 року о 09.30 го-
дині в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

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

Суддя Бузовський В. В.

Жовтневий районний суд м. Харкова повідомляє, що
24.11.2015 року о 09.00 годині суддя Труханович В. В. буде
слухати цивільну справу за позовом ПАТ Банк «ТРАСТ» до
Гордієнка Володимира Івановича про стягнення заборго-
ваності.

Доводжу до відома відповідача по справі Гордієнка Во-
лодимира Івановича, 29.07.1956 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Харків, пр. Постишева, б. 16/4, що у
разі Вашої неявки справа буде слухатися у Вашу відсут-
ність. Адреса суду: м. Харків, 61052, вул. Полтавський
шлях, 45, каб. 23.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє представника Арте-
мівської районної ради міста Луганська, що 10.11.2015 року винесено заочне рішення
по цивільній справі № 409/3018/15-ц за позовом Григор’єва Олександра Івановича до
Артемівської районної ради міста Луганська про визначення додаткового строку для по-
дання заяви про прийняття спадщини. Позовні вимоги позивача задоволено повністю.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня виходу оголошення. Рішення може
бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської об-
ласті через Білокуракинський районний суд Луганської області шляхом подання апеля-
ційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії рішення. У разі залишення
заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути ос-
каржене відповідачем в апеляційному порядку.

Суддя Полєно В. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, 39 а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк  «Приват-
банк» до Комарова Сергія Йосиповича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором № б\н від 17.09.2010 року.

Відповідач Комаров Сергій Йосипович викликається на 20 листопада 2015
року на 14-00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Код згідно  
з ЄДРПОУ 

Найменування об’єкта 

02841376 Волинська обласна державна телерадіокомпанія 
01125755 Державне підприємство  

«Маріупольський морський торговельний порт» 
02841407 Донецька обласна державна телерадіокомпанія 
00379790 Державне підприємство «Артемсіль» 
02841413 Житомирська обласна державна телерадіокомпанія 
22071911 Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія 
01125761 Державне підприємство  

«Бердянський морський торговельний порт» 
02841436 Запорізька обласна державна телерадіокомпанія 
37854297 Державний концерн «Укроборонпром» 
00100227 Державне підприємство  

«Національна енергетична компанія «Укренерго» 
00135390 ПАТ «Укрнафта» 
00153117 ПАТ «Державне акціонерне товариство 

«Чорноморнафтогаз» 
03482347 Державне підприємство «Підприємство  

із забезпечення нафтопродуктами» 
20077720 Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
21515381 Державне підприємство «Енергоринок» 
22927045 ПАТ «Центренерго» 
24584661 Державне підприємство «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 
30019775 ПАТ «Укргазвидобування» 
30019801 ПАТ «Укртрансгаз» 
31301827 Дочірня компанія «Газ України» Національної 

акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
31570412 ПАТ «Укртранснафта» 
03150102 Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях» 
38727770 Державне підприємство  

«Адміністрація морських портів України» 

38727770 Державне підприємство  
«Адміністрація морських портів України» 

01181765 Державне підприємство  
«Український державний центр радіочастот» 

01190043 Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 
21560045 Українське державне підприємство поштового зв’язку 

«Укрпошта» 
26267574 Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба 

«Українське телебачення і радіомовлення» 
22927269 Національна радіокомпанія України 
23152907 Національна телекомпанія України 
23703709 Державна організація «Київська державна 

регіональна телерадіокомпанія» 
02568182 Державне підприємство «Всеукраїнський державний 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології, 
сертифікації та захисту прав споживачів» 

32595752 Державне підприємство «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» 

33304730 Державна іпотечна установа 
16286441 Державне підприємство «Поліграфічний комбінат 

«Україна» по виготовленню цінних паперів» 
14310862 Державне спеціалізоване підприємство 

«Чорнобильська АЕС»  
20588716 ПАТ «Укргідроенерго»  
19477064 Державне підприємство обслуговування повітряного 

руху України 
20572069 Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль»  
24210297 Державне підприємство Український державний центр 

залізничних рефрижераторних перевезень 
«Укррефтранс»  

37199618 Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт»  

21881105 Державна організація «Криворізька регіональна 
державна телерадіокомпанія «Криворіжжя» 

00191017 Державне промислове підприємство 
«Кривбаспромводопостачання» 

02841382 Державна організація Луганська обласна державна 
телерадіокомпанія 

22333937 Львівська обласна державна телекомпанія  
01125608 Державне підприємство  

«Миколаївський морський торговельний порт» 
19290012 Державне підприємство  

«Спеціалізований морський порт «Октябрьск» 
25374003 Державне підприємство «Дельта-Лоцман» 
02841494 Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія 
01125206 Державне підприємство  

«Морський торговельний порт Усть-Дунайськ» 
01125666 Державне підприємство  

«Одеський морський торговельний порт» 
01125672 Державне підприємство  

«Іллічівський морський торговельний порт» 
01125689 Державне підприємство «Білгород-Дністровський 

морський торговельний порт» 
01125809 Державне підприємство  

«Ренійський морський торговельний порт» 

01125815 Державне підприємство  
«Ізмаїльський морський торговельний порт» 

04704790 Державне підприємство  
«Морський торговельний порт «Южний» 

21026469 Одеська обласна державна телерадіокомпанія 
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» 
02841525 Сумська обласна державна телерадіокомпанія 
02841531 Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія 
02841548 Харківська обласна державна телерадіокомпанія 
31517060 Українське державне підприємство 

«Укрхімтрансаміак» 
00032112 ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 
00032129 ПАТ «Державний ощадний банк України» 
23697280 ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» 
38728533 Херсонська філія Державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрація Херсонського морського порту) 

38728486 Скадовська філія державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» 
(Адміністрація Скадовського морського порту) 

01034656 Управління Північно-Кримського каналу 
01034662 Управління головного  

Каховського магістрального каналу 
02841554 Херсонська обласна державна  

телерадіокомпанія «Скіфія» 
02841577 Черкаська обласна державна телерадіокомпанія 
02841592 Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія 
02841583 Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія 

 

01125815 Державне підприємство  
«Ізмаїльський морський торговельний порт» 

04704790 Державне підприємство  
«Морський торговельний порт «Южний» 
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Личаківський районний суд м. Львова викликає Шаматі-
єнка Василя Павловича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, сел. Комсомольське, м. Макіївка, (пос.
Комсомольский, г. Макеевка), вул. Таманська (Таманская),
буд. 81/2), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2015/2015 (463/4514/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Шаматієнка Василя Павловича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 23 листопада 2015 р. о 13 год. 15 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В. 

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чащина
Олексія Андрійовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, м. Ровеньки, кв. Молодіжний, буд. 9, кв.
15), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2007/2015 (463/4506/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Чащина Олексія Андрійовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 23 листопада 2015 р. о 09 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В. 

Нетішинський міський суд Хмельницької області (ад-
реса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викликає в
судове засідання, що відбудеться 01 грудня 2015 року о
10.00 год. Камінського Михайла Анатолійовича, останнє
відоме місце проживання: вул. Незалежності, 10, кв. 907,
м. Нетішин Хмельницької області, як відповідача у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Камінського Михайла Ана-
толійовича про стягнення заборгованості (головуюча у
справі суддя Фурсевич О. В.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута
на підставі наявних у справі доказів.

Нетішинський міський суд Хмельницької області (ад-
реса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викликає в
судове засідання, що відбудеться 01 грудня 2015 року о
09.30 год. Гаврилюка Олександра Миколайовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул. Неза-
лежності, 10, кв. 313 Хмельницької області, як
відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Гаври-
люка Олександра Миколайовича про стягнення забор-
гованості (головуюча у справі суддя Фурсевич О. В.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута
на підставі наявних у справі доказів.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Калинов-
ського Олександра Миколайовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Свердловськ, м. Черво-
нопартизанськ, вул. Октябрська, буд. 41, кв. 20), як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1829/2015 (463/4246/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Калиновського Олександра Миколайовича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави, що відбудеться 23 листопада 2015 р. о 09 год.
45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кузне-
цова Максима Андрійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Крим, місто Алушта, пер. Іванова, буд. 7/5), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1896/2015 (463/4313/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Кузнецова Максима Андрійовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 26 листопада 2015 р. о 13 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Ліхтанської Н. П. знаходяться цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пуци-
кович Богдана Сергійовича про стягнення заборго-
ваності.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
45 хвилин 30 листопада 2015 року в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 502. Суд викликає як відповідача Пуцикович
Богдана Сергійовича.

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

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 26 листопада 2015 року об 11 годині 00
хвилин буде розглядатися цивільна справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Швець Віктора Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Явка відповідача Швець В. І. у справі обов’язкова.
У разі його неявки справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача. 

Личаківський районний суд м. Львова викликає Черно-
маза Сергія Васильовича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, кв-л Гвардійський (кв-л Гвар-
дейський), буд. 12а, кв. 59), як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/1836/2015 (463/4253/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Черномаза Сергія Васильовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 23 листопада 2015 р. о 13
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Олійника
Валерія Васильовича (останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Пашенной, буд. 5, корп. 5), як відповідача
у судове засідання по цивільній справі № 2/463/1885/2015
(463/4302/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Олійника Ва-
лерія Васильовича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 25
листопада 2015 р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає Пилюшенко Олега Володимировича (вул. Грязнова,
4/157, м. Запоріжжя), у судове засідання по справі за
позовом АТ «Дельта Банк» до Пилюшенко О. В. про
звернення стягнення на предмет іпотеки. Судове засі-
дання відбудеться о 10-30 годині 23 листопада 2015
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, суддя Плечищева О. В.,
каб. №12.

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

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Черняєва Сергія Миколайовича (прож. вул. Пан-
філовців, 32, кв. 33, м. Кіровське, Донецька область,
85783), у судове засідання по справі №329/1019/15-ц за
позовом АТ «Дельта банк» до Черняєва Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться о 14-00 годині 23 листопада
2015 року у приміщенні Чернігівського районного суду
за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Леніна,
391, суддя Покопцева Д. О. У разі неявки відповідача на
судове засідання, справа буде розглянута у Вашу відсут-
ність на підставі наявних у справі доказів (постановляє
заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Глущенка
Олександра Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Первомайськ, кв-л 60 років
СРСР, буд. 10/26), як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1878/2015 (463/4295/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Глущенка Олександра
Володимировича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 25 лис-
топада 2015 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань 
№ 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Діброви
Сергія Віталійовича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, 86600, м. Торез, м-н 2, буд. 26/25), як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1840/2015 (463/4257/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Діброви Сергія Віталійовича, Михальської Надії Ва-
силівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 24 листопада 2015 р. о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 лис-
топада 2015 року о 10.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Наконечну Юлію Анатоліївну, заре-
єстровану за адресою: Запорізька область, смт Чер-
нігівка, вул. Шкільна, 3/14, як відповідача по
цивільній справі № 329/1130/15-ц за позовом Нако-
нечного Віталія Станіславовича до Наконечної Юлії
Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Суддя Н. М. Пода

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мінасяна
Араїка Арбаковича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Слов’яносербський район, смт Слов’яно-
сербськ, вул. Горького, буд. 80), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1884/2015
(463/4301/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Мінасяна
Араїка Арбаковича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 25 лис-
топада 2015 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань 
№ 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кири-
люка Володимира Мииколайовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Ровеньки, селище Ясе-
нівське, вул. Свердлова, буд. 34), як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 2/463/2012/2015
(463/4511/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кирилюка
Володимира Мииколайовича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 25 листопада 2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал
судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Довгань
Юрія Олександровича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, 86185, м. Макіївка, с. Ниж-Кринка, вул.
Горєлікова, буд. 6/10), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/1832/2015 (463/4249/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Довгань Юрія Олександровича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 23 листопада 2015 р. о 13
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Іванківа
Михайла Миколайовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, м. Свердловськ, кв. 60 років СРСР, буд.
36, кв. 34), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2006/2015 (463/4505/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Іванківа Михайла Миколайовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 27 листопада 2015 р. о 09 год. 30
хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Філатова
Валерія Івановича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Станично-Луганський район, смт Петрівка,
вул. Клочко, буд. 140), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/2010/2015 (463/4509/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Філатова Валерія Івановича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 26 листопада 2015 р. о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сіренка
Григорія Івановича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Перевальський район, с. Петрівка, вул. На-
бережна, буд. 17), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/1949/2015 (463/4444/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Сіренка Григорія Івановича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 27 листопада 2015 р. о 09
год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Андрі-
єнка Миколу Васильовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Антрацитівський район, 
с. Рафайлівка, вул. Горького, буд. 39), як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1954/2015
(463/4449/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Андрієнка
Миколи Васильовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 27
листопада 2015 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Хохлова
Леоніда Леонідовича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Кольцова, буд. 109), як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1952/2015 (463/4447/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Хохлова Леоніда Леонідовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 27 листопада 2015 р. о 09 год. 45 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дулі
Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Краснодонський район, с. Ново-
ганнівка, вул. Радянська, буд. 27), як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1955/2015
(463/4450/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Дулі Олек-
сандра Анатолійовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 27
листопада 2015 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Марти-
нова Євгена Михайловича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Гарняка, буд.
28), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1946/2015 (463/4440/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Мартинова Євгена Михайловича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 27 листопада 2015 р. о 09 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сафо-
нову Юлію Олександрівну (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Собінова, буд.
160), як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1956/2015 (463/4452/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Сафонової Юлії Олександрівни, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 27 листопада 2015 р. о 13 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кли-
менка Олексія Костянтиновича (останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Костянтинівка (г. Кон-
стантиновка), вул. Калмикова (Калмыкова), буд. 5/5), як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1839/2015 (463/4256/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Клименка Олексія Костянтиновича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 23 листопада 2015 р. о 13 год. 45 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сердю-
кова Євгена Валентиновича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, с. Ясенівське, вул.
Горького, буд. 32), як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/463/1944/2015 (463/4437/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Сердюкова Євгена Валентиновича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 26 листопада 2015 р. о 13
год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Столя-
рова Валерія Миколайовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка-32, вул. Покидько,
буд. 6), як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/1857/2015 (463/4274/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Столярова Валерія Миколайовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 24 листопада 2015 р. о 13 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в

якості відповідача Штефчука Івана Дмитровича,

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

9, кв. 63, в судове засідання, яке призначене на

25.11.2015 року на 11 год. 15 хв., для розгляду

справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Штефчука

І.Д. про стягнення грошових коштів. Адреса суду: 

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

Суддя Грегуль О. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Горба-
чова Олександра Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, 91000, м. Луганськ, А. Барбюса,
буд. 14а/14), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1854/2015 (463/4271/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Горбачова Олександра Вікторовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 24 листопада 2015 р. о 13 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.
Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Тополова
Павла Олександровича (останнє відоме місце проживання:
м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 135/29), як відповідача
у судове засідання по цивільній справі № 2/463/1849/2015
(463/4266/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Тополова
Павла Олександровича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 24
листопада 2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань № 10.

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

Суддя Гирич С. В.
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реклама. оголошення
Малиновський районний суд м. Одеси викликає у судове засідання

відповідача Довгу Юлію Омельянівну. Судове засідання відбудеться
30.11.2015 р. о 12.00 в приміщенні Малиновського суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а, каб. № 211, суддя Целух А. П.

В разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розгля-
датися у її відсутність за наявними у справі доказами. Крім того, суд
роз’яснює відповідачу, про її обов’язок повідомити суд про причини
неявки у судове засідання.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВО-
ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМ-
ПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 23920921) у зв’язку з набранням законної
сили рішення Господарського суду Харківської області від 02.11.2015
р. по справі № 922/5688/15 повідомляє про заміну Управителя Фонду
фінансування будівництва виду А «Прогрес» з Публічного акціонер-
ного товариства банку «МЕРКУРІЙ» (код ЄДРПОУ 14360386) на То-
вариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА
ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 23920921) з пе-
редачею Публічним акціонерним товариством банком «МЕРКУРІЙ»
Фонду фінансування будівництва виду А «Прогрес» в управління То-
вариству з обмеженою відповідальністю «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА
ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

Реквізити нового Управителя: Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМ-
ПАНІЯ», код ЄДРПОУ 23920921, місцезнаходження: 61002, м. Харків,
вул. Сумська, будинок 96, тел. 057-717-71-14.

Рівненський міський суд Рівненської області викликає в судове за-
сідання Валінкевича Олександра Володимировича у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Валінкевича Олександра Володимировича про звернення стягнення
на предмет іпотеки шляхом передачі у власність АТ «Дельта Банк»,
яке відбудеться 30 листопада 2015 року о 9:00 год. за адресою: 
м. Рівне, вул. Шкільна, 1, суддя І. М. Ковальов. В разі неявки відпові-
дача на судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність
на підставі наявних у справі доказів.

Малиновський районний суд м. Одеси (головуючий суддя Поліщук
І. О.) викликає Мельникова Сергія Володимировича в якості відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 521/4664/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Мельникова Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором на 08 грудня 2015 року о 09:30 годині (адреса: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1, зал с/з 215).

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

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ — ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ»

повідомляє про проведення позачергових Зборів Повних Учасників
КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКО-
ВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ — ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ», які відбудуться
24.11.2015 року, за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське
шосе, 13. Початок зборів о 08.30 годині.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем прове-
дення зборів з 8.00 години до 08.30 години 24.11.2015 року.

Для реєстрації та участі у Зборах Повних Учасників необхідно мати:
• документ, який посвідчує особу (паспорт та ідентифікаційний

номер) — для фізичних осіб;
• виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-

них осіб-підприємців та документи, що підтверджують повнова-
ження представника:

• витяг із статуту,
• наказ про призначення керівника,
• паспорт та ідентифікаційний код керівника;
• у разі участі представника — довіреність та документ, що підтвер-

джує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:
1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Зборів По-

вних Учасників Товариства.
2. Про прийняття до Товариства спадкоємців померлих фізичних

осіб — Вкладників Товариства та набуття ними статусу Вклад-
ників Товариства.

3. Про розгляд питання по зверненню до банку з клопотанням про
кредитування.

4. Про розгляд питання про забезпечення кредиту.
5. Про делегування повноважень по підписанню усіх необхідних

документів та договорів.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів Повних

Учасників, можуть ознайомитися особи, які мають право на участь у
Зборах Повних Учасників, за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпро-
петровське шосе, 13, кім. 215 А, починаючи з 20.11.2015 року, з 8-30
до 11-00 години. Додаткову інформацію можна отримати за телефо-
ном: (061)220-63-10.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Коцибу
Юрія Володимировича в судове засідання як відповідача у цивільні
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Коциби Юрія Володимировича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв.
08.12.2015 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галиць-
кого, 8 Львівської області. У випадку неявки відповідача Коциби Юрія
Володимировича справу буде розглянуто у його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться ци-
вільна справа №310/8808/15-ц за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Сві-
дерського Андрія Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справи призначено на 02.12.2015 р.
о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел. (код 06153) 3-55-31. Суд ви-
кликає Свідерського Андрія Володимировича в якості відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Мельника
Сергія Васильовича, м. Луганськ, вул. Огородна, 94, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі №2/409/1844/15-ц за позовом ПАТ «Дельта-
Банк» про стягнення заборгованості, що відбудеться 23.11.2015 року об
11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуванням цього
оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання. У разі неявки суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Суровцеву
Надію Терентіївну, 13.12.1973 р. н., м. Луганськ, кв. Зарєчний, 4/118, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі №2/409/1841/15-ц за позо-
вом ПАТ «ДельтаБанк» про стягнення заборгованості, що відбудеться
23.11.2015 року о 10 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуван-
ням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання. У разі неявки суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Полубен-
ського Михайла Анатолійовича, 27.01.1974 р. н., як відповідача в судове
засідання по цивільній справі №2/409/1843/15-ц за позовом ПАТ «Дельта-
Банк» про стягнення заборгованості, що відбудеться 23.11.2015 року о 10
год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92. Із опублікуванням цього ого-
лошення  відповідач вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 01 грудня 2015 року
о 15 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармій-
ська, 104 Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі 
№ 652/501/15-ц за позовом Литвиненко Олени Василівни, в інтересах неповнолітньої дитини,
Прокопів Поліни Миколаївни, 22.09.2009 року народження, до Прокопів Миколи Богдано-
вича, третя особа без заявлення самостійних вимог щодо предмета спору Служба у справах
дітей Високопільської райдержадміністрації про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач Прокопів Микола
Богданович, 10.08.1983 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною,
справа може бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Дригваль В. М.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 01 грудня 2015 року
о 14 годині 30 хвилин, в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармій-
ська, 104 Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі
№652/500/15-ц за позовом Толстой Антоніни Василівни в інтересах неповнолітньої дитини,
Толстой Ангеліни Ростіславівни, 17.08.2010 року народження, до Толстого Ростислава Лео-
нідовича, третя особа без заявлення самостійних вимог щодо предмета спору Служба у
справах дітей Високопільської райдержадміністрації про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач Толстой Ростислав
Леонідович, 26.01.1982 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною
, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Дригваль В. М.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Сучкову Ларису
Олександрівну про те, що 30 листопада 2015 року об 11 год. 50 хв. за
адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до
Вас як відповідача про стягнення заборгованості.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї
неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шелест Оксану Іва-
нівну, Черняк Наталію Вікторівну як відповідачів по цивільній справі
№2/756/4502/15 за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Шелест Оксани
Іванівни, Черняк Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості, у
судове засідання на 10 грудня 2015 р. о 16:30 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 су-
дове засідання справа буде розглянута за Вашої відсутності за наяв-
ними у справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Солом’янський районний суд м. Києва по-
відомляє Малахову Світлану Владиленівну
про те, що 30 листопада 2015 року об 11 год.
45 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М.
Кривоноса, 25, каб.20, відбудеться судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний
експортно-імпортний банк України» до Вас як
відповідача про стягнення заборгованості.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої
неявки в судове засідання без поважних при-
чин або не повідомлення про причини своєї
неявки, суд вирішує справу на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає Гуделайтіс Анатолія Валерійо-
вича, м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу,
6\5, як відповідача, в судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/409/1905/15-ц за позовом ПАТ
«ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 3.12.2015
року о 9 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відпові-
дач вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя В. В. Тімінський

Жуковій Наталі Дмитрівні (17.03.1962 р.н., яка
зареєстрована: АР Крим, м. Сімферополь, вул.
Менделєєва, 6, кв. 23) необхідно 02.12.2015 року
з’явитись на 09 год. 15 хв. до Дарницького 
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця,
5-а, кабінет № 109), для участі в судовому розгляді
цивільної справи за позовом AT «Укрексімбанк»
до Жукової Н. Д. про стягнення заборгованості.

Жукова Н.Д. у випадку неявки  зобов’язана
повідомити суд про причини неявки. У разі не-
явки відповідачки до суду справу буде розгля-
нуто по суті за наявними у справі матеріалами у
її відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. В. Домарєв

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад 1 
 

ПРОРЕКТОРА З НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНОЇ, 
ЛІКУВАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

1 ст. 

ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 3 1 ст. 
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР 
Анатомії людини        1 ст. 
Хірургії № 2       1 ст. 
Хірургії № 4       1 ст. 
Урології                            1 ст. 
Фтизіатрії та пульмонології       1 ст. 
Психосоматичної медицини і психотерапії        1 ст. 
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР 
Акушерства і гінекології № 1 2 ст. 
Хірургії № 1 1 ст. 
Дитячої хірургії                  1 ст. 
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст. 
Педіатрії № 2 2 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 1 ст. 
Медичної та біологічної фізики 1 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст. 
Загальної і медичної психології та педагогіки 0,25 ст. 
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР 
Патофізіології 1 ст. 
Анатомії людини                        1 ст. 
Внутрішньої медицини №1 1 ст. 
Хірургії № 1 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 1 3 ст. 
Внутрішньої медицини № 3 1 ст. 
Травматології та ортопедії 1 ст. 
Неврології 1,5 ст. 
Внутрішньої медицини № 2 1 ст. 
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 2,75 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 1 1 ст. 
Акушерства і гінекології №3 2 ст. 
Офтальмології 1 ст. 
Гістології та ембріології 1 ст. 
Онкології 3 ст. 
Анестезіології та інтенсивної терапії 2 ст. 
Неврології та реабілітаційної медицини 1 ст. 
Комунальної гігієни та екології людини з  
секцією гігієни дітей та підлітків 

2 ст. 

Гігієни та екології 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Загальної хірургії № 2 1 ст. 
Медичної і біологічної фізики 3 ст. 
Гігієни харчування 1 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 0,5 ст. 
Терапевтичної стоматології 2 ст. 
Ортопедичної стоматології 3 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 3 ст. 
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст. 
Біології 0,5 ст. 
Медичної і загальної хімії 2 ст. 
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст. 
Медичної інформатики та комп’ютерних        
технологій навчання 

1 ст. 

Загальної і медичної психології та педагогіки 4,75 ст. 
Педіатрії № 5 1 ст. 
Фізіології 1,5 ст. 
Психосоматичної медицини і психотерапії 1 ст. 
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
Фізичного виховання і здоров’я 1,5 ст. 
Загальної і медичної психології та педагогіки 1 ст. 
Латинської мови 1 ст. 
Іноземних мов 2 ст. 
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР 
Акушерства і гінекології №1 1,5 ст. 
Хірургії № 1 2,5 ст. 
Хірургії № 2 1 ст. 
Радіології та радіаційної медицини 2 ст. 
Внутрішньої медицини № 1 1 ст. 
Педіатрії № 1 1 ст. 
Травматології та ортопедії 1 ст. 
Нейрохірургії 1 ст. 
Анатомії людини 5 ст. 
Інфекційних хвороб 1 ст. 
Неврології 3 ст. 
Внутрішньої медицини  № 2 1 ст. 
Загальної хірургії  № 1 0,75 ст. 
Хірургії № 4 1 ст. 
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст. 
Дерматології та венерології 0,75 ст. 
Офтальмології 1 ст. 
Біоорганічної та біологічної хімії 3 ст. 
Гістології та ембріології 1 ст. 
Педіатрії № 2 1 ст. 
Педіатрії № 4 0,75 ст. 
Анестезіології та інтенсивної терапії 1,5 ст. 
Дитячих інфекційних хвороб 1 ст. 
Дитячої хірургії 3 ст. 
Хірургії №3 1 ст. 
Гігієни праці і професійних хвороб 1,5 ст. 
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної 
генетики 

0,25 ст. 

Гігієни харчування 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Організації охорони здоров'я та соціальної медицини 1 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 1 ст. 
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст. 
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 2 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої  
хірургії дитячого віку 

1 ст. 

Терапевтичної стоматології 1 ст. 
Ортопедичної стоматології 1 ст. 
Дитячої терапевтичної стоматології та  
профілактики стоматологічних захворювань 

1 ст. 

Організації та економіки фармації 1 ст. 
Клінічної фармакології та клінічної фармації 0,5 ст. 
Загальної практики (сімейної медицини) 2 ст. 
Психосоматичної медицини і психотерапії 2 ст. 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
Україністики 1 ст. 
Латинської мови 2 ст. 
Іноземних мов 2 ст. 
Фізичного виховання і здоров’я 1 ст. 
Медичної інформатики та комп’ютерних 
технологій навчання 

1 ст. 

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
Директор 1 ст. 
Заступник директора 1 ст. 
Декан факультету підвищення вищих медичних навчальних 
закладів кваліфікації викладачів 

1 ст. 

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР 
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної 
освіти 

2 ст. 

Педіатрії  післядипломної освіти 1 ст. 
Терапії, інфекційних хвороб та  
дерматовенерології післядипломної освіти 

    0,5 ст. 

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР 
2 

 
Стоматології 1 ст. 
Педіатрії  післядипломної освіти 5 ст. 
Педагогіки та психології післядипломної освіти 3,5 ст. 
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 2 ст. 
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології 
післядипломної освіти 

3 ст. 

СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
Педагогіки та психології післядипломної освіти 0,75 ст. 
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР 
Навчально-науковий центр – Український  тренінговий 
центр сімейної медицини 

1 ст. 

Педіатрії післядипломної освіти 1  ст. 
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 3 ст. 
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії  
післядипломної освіти 

1,5 ст. 

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
Менеджменту охорони здоров'я 1 ст. 

 
 

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі - місяць із дня оголо-
шення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка 13, відділ кадрів,
т. 234-60-74.
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Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Піцика Рос-
тислава Павловича по цивільній справі №409/2126/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Креді
Агріколь Банк» до Піцика Ростислава Павловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться 30.11.2015 року (резервна
дата 04.12.2015 року) о 08 год. 00 хв. у залі Білокура-
кинського районного суду Луганської області, що зна-
ходиться за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, буд. 2. У разі неявки, суд
розглядатиме справу без участі відповідача на підставі
ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно В. С.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Гупало Зою Петрівну у судове засідання як відпові-
дача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства акціонерний банк «Укргазбанк» до Гупало Зої
Петрівни про розірвання шлюбу, яке призначено на
07.12.2015 року на 09. год. 30 хв. і відбудеться за адресою:
Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки. Роз’яс-
нюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних
причин судове засідання буде проведено у Вашу відсутність,
а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Фарезєіну Олександру Михайлівну у су-

дове засідання, що призначено на 4 грудня 2015

року об 11 годині 30 хвилин по цивільній справі за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фарезєіної Олек-

сандри Михайлівни про стягнення боргу (кабінет 

№ 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 4 грудня 2015 року о 08 годині 30 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя
Поліщук В.В.) відбудеться слухання цивільної справи 
№ 385/1418/15-ц, 2/385/582/15 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Зубленка Віталія Вікторовича про стягнення
заборгованості. В судове засідання викликається як від-
повідач Зубленко Віталій Вікторович. В разі неявки в су-
дове засідання відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними доказами. Одночасно суд
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд
про причини неявки у судове засідання.

Суддя В. В. Поліщук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Мельник Карини Олек-
сандрівни до Мельник Романа Борисовича, 3-я особа:
Служба у справах дітей Фрунзенського району м. Харків, про
позбавлення батьківських прав. Відповідач у справі Мельник
Роман Борисович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 34, кв.26, ви-
кликається на 07 грудня 2015 року на 14 годину 00 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам
пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 29.10.2015 року розглянуто 
та винесено заочне рішення по справі: пров. 
№ 2/409/1797/15 за позовом ПАТ «БМ Банк» до
Шнайдер Любові Олександрівни, Шнайдер Олексан-
дра Федоровича про стягнення заборгованості. По-
зовні вимоги задоволено частково.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Романівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Корейбу Валерія Володимиро-
вича в судове засідання для розгляду цивільної справи
№ 290/1052/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Корейби
Валерія Володимировича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 9 грудня 2015 року о 09.00 год. за адре-
сою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86, Житомирської
області, зал судових засідань № 1.

У разі неявки відповідача Корейби В. В. в судове засі-
дання 9 грудня 2015 року о 09.00 год. розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2555/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бон-
дарєвої Людмили Сергіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 08.30
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 08.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Бондарєва Людмила Сергіївна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Андрія
Ліньова, буд. 87-а, кв. 64.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом ПАТ Стра-
хова компанія «Інтер-Поліс» до Гордійчука Івана Іва-
новича про відшкодування в порядку регресу шкоди,
завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,
викликає відповідача Гордійчука Івана Івановича, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Маршала
Конєва, 9, кв. 19, в судове засідання на 09 год. 15 хв.
12.01.2016 року, яке відбудеться в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14-а, каб.38. 

Суддя О. О. Колдіна

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Продан Іван Олександрович,
29.09.1973 року народження, викликається в судове
засідання в якості відповідача по цивільній справі за
позовом Продан Альони В’ячеславівни до Продана
Івана Олександровича про визнання особи такою,
що втратила право на користування житловим при-
міщенням, та зняття з реєстраційного обліку.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год.
23.11.2015 року за адресою: вул. Маяковського, 103,
смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2555/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Хво-
ростяненка Ігоря Олеговича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 16.30
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 16.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Хворостяненко Ігор Олегович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Губ-
ського, буд. 23.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2531/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чу-
мака Валерія Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 08.00
год. (резервна дата 10.12.2015 р. о 08.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Чумак Валерій Вікторович, останнє місце
реєстрації: Луганська область, м. Лутугине, кв. Шевченка,
буд. 1, кв. 30.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Сінгалевич Євгена Анатолійовича по ци-
вільній справі № 2/756/5215/15р. за позовом При-
ватного акціонерного товариства Страхова компанія
«ІНТЕР-ПОЛІС» до Сінгалевича Євгена Анатолійо-
вича про відшкодування шкоди в порядку регресу,
розгляд якої призначено на 21.12.2015 нa 14:15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№27, суддя Богдан О. О. У разі неявки, справу буде
розглянуто за відсутності відповідача. 

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 05 листопада 2015 року роз-

глянуто цивільну справу №409/3025/15-ц за позовом

Брославцевої Ірини Володимирівни до Публічного

акціонерного товариства «Луганськ-Нива» про ро-

зірвання трудового контракту та винесено заочне рі-

шення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2726/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пуйка
Сергія Тихоновича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 04.12.2015 року о 08.30
год. (резервна дата 11.12.2015 р. о 08.30 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Пуйко Сергій Тихонович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Івана Франка,
буд. 51.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2670/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ло-
зюка Андрія Павловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 04.12.2015 року о 08.00
год. (резервна дата 11.12.2015 р. о 08.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Лозюк Андрій Павлович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Успенка,
вул. Перемоги, буд. 57.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
в судове засідання як відповідача на 07.12.2015 року на
08:30 год. Бровка Ігоря Сергійовича, паспорт МР 054253, ви-
даний Великолепетиським РВ УМВС України в Херсонській
області 08.08.2003 року, останнє відоме місце проживання:
вул. Чапаєва, 53, с. Володимирівка Скадовського району
Херсонської області, в цивільній справі за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Ук-
раїна» до Бровка Ігоря Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання відповідача Бровка Ігоря
Сергійовича справу буде розглянуто за його відсутності від-
повідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в справі до-
казами.

Суддя С. В. Пухальський

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
в судове засідання як відповідача на 07.12.2015 року на
08:00 год. Щіпак Олександра Анатолійовича, паспорт МР
049514, виданий Комсомольським ВМ УМВС України в 
Херсонській області 05.06.2003 року, останнє відоме місце
проживання: вул. Щорса, 29, м. Скадовськ Херсонської об-
ласті, в цивільній справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Щіпак
Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання відповідача Щіпак Олек-
сандра Анатолійовича справу буде розглянуто за його від-
сутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними
в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/2830/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Усу-
бової Лейли Гагіківни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 04.12.2015 року о 08.00
год. (резервна дата 11.12.2015 р. о 08.00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2.

Викликається Усубова Лейла Гагіківна, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Кам’ян-
ська, вул. Пархоменко, буд. 9.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської
області повідомляє Писаренко Маргариту Дмит-
рівну, що цивільна справа № 308/8633/15-ц за позо-
вом Манайло-Приходько Вікторії Іванівни до
Писаренко Маргарити Дмитрівни про визнання до-
говору дійсним призначена до слухання в примі-
щенні Ужгородського міськрайонного суду на 2
грудня 2015 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Уж-
город, вул. Загорська, 53. У разі неявки у це та інше
засідання дана справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Монич О. В.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна, 107, суддя
Смірнова І. О.) викликає в судове засідання на 23 лис-
топада 2015 року на 08 годину 30 хвилин відповідача
Єфремова Павла Вікторовича, який зареєстрований в с.
Кулевча, вулиця Шевченка, 82 Саратського району Оде-
ської області по цивільній справі за позовом Публічного
Акціонерного Товариства «Дельта Банк» до Єфремова
Павла Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без
Вашої участі за наявними у справі доказами. 

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Савчука Сергія Петровича про те, що 08 грудня 2015
року о 09 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб.15, відбудеться судове засі-
дання в цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Савчука Сергія Петровича як відповідача
про стягнення заборгованості.

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

Суддя Усатова І. А.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено
провадження у справі № 2161/15 за позовом ПАТ «Креді Аг-
ріколь Банк» до ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компа-
нія» (адреса за договором: м. Донецьк, вул. Економічна, буд.
34) та Ішутіна Олександра Володимировича (зареєстрова-
ний: м. Донецьк, вул. В. Терешкової, буд. 26, кв. —) про
стягнення заборгованості. З позовом можливо ознайоми-
тися, звернувшись до третейського суду за телефоном (044)
5168718 чи ел. поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове
засідання призначено на 21.12.2015 р. о 09.45 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 811. Це оголо-
шення розміщене також на сайті третейського суду
tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа
може бути розглянута без їх участі.

Третейський суддя Ю. В. Мамченко

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено
провадження у справі № 2141/15 за позовом ПАТ «Креді Аг-
ріколь Банк» до ТОВ «Охоронне об’єднання «Арсенал» (за-
реєстроване: 83005, м. Донецьк, вул. Річкова, буд. 18, 
кв. 67) та Хоменка Артура Олександровича (зареєстрований:
м. Донецьк, вул. Річна, буд. 18, кв. —) про стягнення забор-
гованості. З позовом можливо ознайомитися, звернувшись
до третейського суду за телефоном (044) 5168718 чи ел. по-
штою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове засідання призна-
чено на 21.12.2015 р. о 09.45 год. за адресою: м. Київ, вул.
Марини Раскової, 15, к. 811. Це оголошення розміщене
також на сайті третейського суду tretsud.aub.org.ua. У ви-
падку неявки відповідачів справа може бути розглянута без
їх участі.

Третейський суддя Ю. В. Мамченко

Луцький міськрайонний суд Волинської області
(43016, м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1,
каб. 7) викликає Потапчук Ірину Миколаївну як від-
повідача на 24 листопада 2015 р. на 09 год. 30 хв. у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта Банк» до Потапчука Юрія Сергійовича,
Потапчук Ірини Миколаївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором та договором по-
руки. Суд повідомляє, що у разі неявки відповідачів
у судове засідання, справа буде розглядатись на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Л. М. Присяжнюк

Прошу прибути ДОБРОВОЛЬСЬКОГО СЕРГІЯ АНАТО-
ЛІЙОВИЧА до залу №1 Саксаганського районного суду
м. Кривого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Деми-
денка, 3 а, для участі у судовому засіданні у якості від-
повідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Добровольського А. В., Петриченко (Добро-
вольської) Н. П., Добровольського С. А., Добровольської
І. А. про звернення стягнення на предмет іпотеки, ви-
знання права власності на 09.50 годину 24 листопада
2015 року. Одночасно роз’яснюю, що у разі неявки Ви
зобов’язані повідомити суд про причини неявки, ос-
кільки у разі відсутності таких даних суд розгляне вка-
зану справу за Вашої відсутності.

Суддя В. М. Прасолов

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 25 листопада 2015 року о 09 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя Полі-
щук В. В.) відбудеться слухання цивільної справи 
№ 385/1205/15-ц, 2/385/480/15 за позовом АТ «Укрек-
сімбанк» до Маган Наталі Вікторівни про стягнення за-
боргованості. В судове засідання викликається Маган
Наталя Вікторівна. В разі неявки в судове засідання від-
повідача справа буде розглянута за її відсутності за на-
явними доказами. Одночасно суд роз’яснює відповідачу
її обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 23 лис-
топада 2015 року о 09.00 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна,
буд. 28, Чероватенко Віру Іванівну, останнє місце
проживання: Донецька область, Старобешівський
район, с. Раздольне, вул. О. Кошевого, б. 78, як від-
повідача в цивільній справі № 328/3521/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Чероватенко Віри Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Погрібна О. М.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викли-
кає Паращенка Павла Георгійовича в судове засі-
дання як відповідача у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Пара-
щенка Павла Георгійовича, Миркотана Дмитра Ана-
толійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке призначене на 09.12.2015
року о 09-00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Ухтомського, 23, каб. № 402, зал № 4.

У разі неявки справа буде розглянута за відсут-
ністю відповідача.

Суддя А. В. Лиходєдов

Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що 08.12.2015 року о 13 год. 00 хв. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом Мочичук А.
М. до Реньо Ален про стягнення заборгованості за
договором позики.

Реньо Ален, останнє відоме місце проживання: м.
Київ, вул. Гоголівська, 1/3, кв. 49, викликається в су-
дове засідання як відповідач. У випадку неявки в су-
дове засідання позов буде розглянуто у його
відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
каб. 308.

Суддя Н. Г. Притула

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Гостєву Людмилу Володими-
рівну (зареєстрована: Сумська область, Тростянецький
район, с. Люджа, вул. Пушкіна, 75) в судове засідання
у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Гостєвої Людмили Володимирівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться о 13-30 год.
30.11.2015 р. в приміщенні суду за адресою: Сум-
ська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки
відповідача, справа буде розглянута без її участі.

Суддя Шевченко В. С.

Березівський районний суд Одеської області повідомляє,
що 24 листопада 2015 року о 10.00 годині в приміщенні Бе-
резівського районного суду Одеської області буде слухатись
цивільна справа за позовом Лісковець Вікторії Вікторівни до
Бездітного Юрія Андрійовича, Бездітної Олени Михайлівни
про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним.

Бездітний Юрій Андрійович, Бездітна Олена Михайлівна
викликаються як відповідачі.

Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом суду або не-
повідомлення про причини неявки чи визнання судом при-
чин неявки неповажними справу буде вирішено за вашої
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Адреса суду: Одеська область, м. Березівка, вул. Миру,
17.

Суддя Курта Л. С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +3   +8      +6 +11
Житомирська +3   +8      +6 +11
Чернігівська +3   +8      +5 +10
Сумська +3   +8      +5 +10
Закарпатська +3   +8      +7 +12
Рівненська +3   +8      +6 +11
Львівська +4   +9      +7 +12
Івано-Франківська +3   +8      +6 +11
Волинська +3   +8      +6 +11
Хмельницька +3   +8      +7 +12
Чернівецька +4   +9      +8 +13
Тернопільська +3   +8      +6 +11
Вінницька +4   +9      +8 +13

Oбласть Нiч          День
Черкаська +3     +8      +6  +11
Кіровоградська +4     +9      +7  +12
Полтавська +3     +8      +5  +10
Дніпропетровська +4     +9      +7  +12
Одеська +6   +11   +11  +16
Миколаївська +6   +11   +11  +16
Херсонська +5   +10   +10  +15
Запорізька +4     +9      +7  +12
Харківська +3     +8      +5  +10
Донецька +3     +8      +6  +11
Луганська +2     +7      +5  +10
Крим +5   +10   +11  +16
Київ +5     +7      +8  +10

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Текстильний клубок
на 5 мільйонів гривень

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Вантаж текстилю вартістю понад 5 мільйонів
гривень вилучили співробітники державної фіскальної служби
м. Суми в рамках операції «Рубіж-2015», перевіряючи закон-
ність імпортно-експортної діяльності низки суб’єктів господа-
рювання.

Як повідомила прес-служба відомства, зовнішньо-економіч-
на діяльність  завжди залишається в полі особливого зору пра-
воохоронців. Ось і цього разу їх зацікавила доволі заплутана
схема, якою користувалися підприємці-партнери в кількох краї-
нах.

Так, товар вони вивозили через Білорусь до Росії, а закупо-
вували в Туреччині від імені фірм, які зареєстровані в країнах
Євросоюзу. За рахунок преференцій, наданих турецьким під-
приємствам у рамках членства ЄС, мінімізувалися митні пла-
тежі.

Оглядаючи великотоннажний автомобіль, яким транспорту-
вали тканину, працівники державної фіскальної служби Сум-
ської та Чернігівської областей виявили невідповідність даних,
унесених до митних документів. Зокрема, загальну вартість
вантажу було занижено більш як уп’ятеро.

Правоохоронці припинили ризикову оборудку, вилучили ван-
таж і склали протокол про порушення митних правил за ч.1 
ст. 483 Митного кодексу України («Переміщення або дії, спря-
мовані на переміщення товарів через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю»). Нею передбачена від-
повідальність у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості
товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил
— з їхньою конфіскацією. 

фоТофаКТ

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя Т.І.
Котормус) викликає в судове засідання у справі за позовом Держав-
ного підприємства «Донецька залізниця» до Богдан М.І. про стягнення
заборгованості як відповідача:

Богдан Михайло Іванович, останнє місце проживання: 86147, До-
нецька обл., м. Макіївка, кв. Гвардійський, 21/66. Судове засідання при-
значено на 23 листопада 2015 року об 11-00 год.

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

Суддя Т.І. Котормус

Наталя ЗВОРИГІНА 
для «Урядового кур’єра»

Ініціював акцію корпункт
«УК» в Запорізькій області.

Вже другий рік поспіль ми
об’єднуємо зусилля всіх па-
тріотів краю і спрямовуємо їх
на підтримку воїнів-захисни-
ків України. Запорізька об-
ласна організація Національ-
ної спілки журналістів Ук-
раїни  веде  безстрокову бла-
годійну роботу, до якої залу-
чає широкі кола  громад-
ськості. Журналісти не лише
висвітлюють події і факти,
пов’язані  з військовослуж-
бовцями, а й живуть турбота-
ми наших захисників. От і ни-
ні медійники разом із вій-
ськовослужбовцями взялися
за лопати, щоб висадити де-
рева пам’яті на згадку про
тих, хто заради нас  віддав
найдорожче — своє життя.

—  Ми знаємо і завжди
пам’ятатимемо  кожного за-
порізького артилериста, який
віддав своє життя за нашу
країну, — підтвердила жур-
наліст одного з місцевих ви-
дань Ольга Кошкалда. — По-
части сумні новини про загиб-
лих на передовій ми дізнає-
мося першими — ще до того
як гірку новину повідомляють
рідним. Підшукуємо потрібні
слова для написання новин.

Життя 42-річного заступ-
ника командира гаубичної ар-
тилерійської батареї по роботі
з особовим складом 55-ї арт -
бригади підполковника Петра
Третяка обірвалося  6 серпня
минулого року поблизу міста
Красний Луч Луганської об-
ласті. Він загинув від обстрілу

сепаратистів так званої ЛНР,
коли БМП, на якій їхав разом
з бойовими товаришами, на-
трапила на блокпост супро-
тивника. Ціною свого життя
підполковник врятував сол-
датів і прикрив вогнем стар-
шого сержанта. У Петра Тре-
тяка залишилися дружина і
троє дітей.

Старший сержант 55-ї
арт бригади Євген Сиротін
назавжди залишиться 21-
річним. Нащадок останнього
запорозького кошового ота-
мана Йосипа Гладкого заги-
нув у серпні 2014-го при ви-
ході з оточення в районі 
Дякового.

Торік 25 серпня колона 
55-ї артбригади потрапила
під обстріл бойовиків у сели-
щі Старобешеве Донецької
області, у результаті чого за-
гинули бійці 33-річний Юрій
Дьячков і 32-річний Віктор
Катанов. За таких  обставин

кілька днів потому при виході
з «котла» під Іловайськом по-
лягли   молоді лейтенанти, ко-
мандири взводів звукомет-
ричної розвідки Іван Габчак і
Дмитро Севостьянчик… Далі
були втрати під Дебальцевим.
Когось не врятували після
тяжкого поранення, хтось не
дожив кілька днів до дембе-
ля…

Так народилася й ідея акції
«Посади дерево пам’яті». Ві-
таючи військовослужбовців
55-ї з нещодавнім Днем арти-
лериста, авторка цих рядків
запропонувала висадити цілу
алею. «Ця пропозиція одразу
знайшла відгук у нашому
серці, — підтримав ідею за-
ступник командира 55-ї арт -
бригади по роботі з особовим
складом підполковник Ігор
Немінський. — Прагнули  за-
свідчити свою шану героям і
єдність із журналістами, які
подають пряму і чесну ін-

формацію  про події в армії, а
також  роль військовослуж-
бовців, які захищають нашу
країну». 

Добру справу підтримала
громадська організація «За-
порізька обласна асоціація
ветеранів Афганістану і
АТО», забезпечивши необ-
хідну кількість саджанців. А
волонтер Тетяна Власова,
яка за мирного життя пра-
цювала ландшафтним ди-
зайнером,  а тепер керує во-
лонтерською групою, що
опікується пораненими бій-
цями у медичних закладах
Запоріжжя, допомогла впо-
рядкувати процес і направи-
ти його за наукою. 

— Прекрасна ідея посади-
ти дерева, — поділився дум-
ками  артилерист-розвідник
старшина Олександр Хо-
менко. — Щоб була пам’ять
про наших хлопців і  щоб бу-
ло красиво у нашому  місті.

Одним заходом акція не
обмежиться, переконують її
ініціатори. До неї вже долу-
чилися студенти і викладачі
Запорізького медичного ко-
леджу, які товаришують із
військовослужбовцями 55-ї
бригади. Разом вони продов-
жать висадку дерев біля бу-
дівлі медколеджу.  

— Спільними зусиллями
ми робимо добру справу, —
зазначила голова обласної
організації Національної
спілки журналістів України
Наталія Кузьменко. — Вона
неодмінно дасть паростки
добра. Ці дерева квітнути-
муть  навіть тоді, коли нас
вже не буде. Тож пам’ять
про героїв — навіки.

оголошення
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ДЕНЬ САМБО. На чемпіонаті світу, який нещодавно завершився
у Касабланці (Марокко), українська збірна з самбо виборола  13 ме-
далей: два «золота», три «срібла» та вісім бронзових. 

Перше місце у своїх вагових категоріях завоювали Наталія Смаль
(72) (на фото ліворуч) і Марія Буйок (52) (праворуч) у спортивному
самбо. Срібні нагороди — в Івана Васильчука (90) у спортивному сам-
бо, Богдана Бабенка (57) та Анатолія Волошинова (100) у бойовому
самбо, бронзові — у Вадима Бурчака (74), Максима Риндовського
(82), Дмитра Побережця (+100) у бойовому самбо, а також у Олени
Сайко (68), Сергія Чорного (52), Ярослава Ритка (100), Сергія Бобиря
(62), Олексія Ніженка (82) — у спортивному.

У такий спосіб наші спортсмени відсвяткували День самбо,  який в
усьому світі відзначається 16 листопада. «Золоту медаль чемпіонату
світу передовсім покажу тренерові й мамі, а також усім рідним та
близьким. Вони знають мою любов до самбо, я вважаю, це дуже ко-
рисний спорт для дівчат: він допомагає підтримувати себе у формі та
бути впевненою, — зазначила щаслива  чемпіонка Марія Буйок  по
закінченні турніру у Касабланці. 

А її товаришка по команді Наталія Смаль, яка стала чемпіонкою
світу вже вдруге, в коментарі офіційному сайтові міжнародної феде-
рації  зізналася, що перемогу присвятила передовсім своєму дворіч-
ному синові.

Дерева пам’яті квітнутимуть
довше за людське життя
АКЦІЯ. Саджанці на території 55-ї Запорізької окремої
артбригади висадили разом журналісти і воїни-захисники 

Волонтер Тетяна Власова консультує, як правильно
садити дерева
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