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

Постанова Кабінету
Міністрів України 
«Про внесення змін 
до Методики оцінки
майна»

ЦИФРА ДНЯ

Опалення рахуватимуть
раціонально 

ТЕПЛО. Змінено порядок нарахування плати за послуги з цен-
тралізованого опалення у разі відсутності в оселі та на вводах у
багатоквартирний будинок теплових лічильників. Це передбачає
механізм нарахування споживачам без лічильників щомісячної
плати за послуги з централізованого опалення з урахуванням від-
хилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалос-
ті опалювального сезону від нормативних показників, які взято до
розрахунків тарифів.

Механізм дає змогу уникнути перерахувань розміру плати в кін-
ці опалювального сезону, адже споживачі сплачуватимуть щомі-
сяця за фактично спожиті послуги, повідомляє прес-служба
Мінрегіону. Якщо підприємство не забезпечить належного надан-
ня та відповідної якості послуг, плату за тепло має бути перерахо-
вано відповідно до Порядку, затвердженого постановою уряду від
17 лютого 2010 року №151. А постанову від 30 жовтня 2015 року
№1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з цен-
тралізованого опалення залежно від температури зовнішнього по-
вітря» (опублікована в «УК» 19 грудня 2015 р. №238) підтримав
Міжнародний валютний фонд.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Уже зараз ми

можемо сказати
про унеможливлення
віялових відключень

Київської області,
які ми мали торік 

у цей самий час». 
Президент про підвищення надійності 
енергопостачання регіону завдяки ЛЕП 
«Рівненська АЕС — Підстанція «Київська»

1 311 485 
сімей переселенців з Донбасу і Криму

взято на облік структурних підрозділів
соціального захисту обласних 

та Київської міської держадміністрацій
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ЕНЕРГЕТИКА

Урядовий план реорганізації
«Нафтогазу України» передбачає
розмежування функцій
транзиту, розподілу й зберігання
блакитного  палива  

Як на нас окошиться
глобальне потепління

ТЕРМІНОВО. Українці мають створити і втілити план
запобігання змінам клімату
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Фальсифікат на прилавках: хтось відповість? 
ПРОДОВОЛЬЧА НЕБЕЗПЕКА. Виробники неякісної молочної продукції за браком належного
контролю мають вільний доступ до ринку

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр» 

Лікарі постійно закликають лю-
дей дотримуватися здорової

програми: три молочних продукти
щодня. Це надто актуально нині,

адже з урахуванням нинішніх цін
на м’ясо та рибу молокопродукти
залишаються-таки доступнішим
джерелом повноцінного білка. Вжи-
вання молочної продукції — це
профілактика остеопорозу, серце-
во-судинних хвороб, запобігання

проблемам з кишківником тощо.
Люди таки мають зазирати в май-
бутнє, щоб потім не харчуватися…
ліками. Зрештою, молокопродукти
часто бувають і в раціоні дітей.  Але
яку якість нині може запропонува-
ти ринок? Тестування молочної

продукції громадськими організа-
ціями свідчить, на жаль, про те, що
виробники не соромляться заміню-
вати молочні білки немолочними,  а
також додавати різні речовини, як-
от соду в молоко, аби воно не так
швидко скисало. Хоч це заборонено.    

«У нашій країні нема належного
державного контролю за якістю та
безпечністю продукції, тому недоб-
росовісні виробники цим 
активно користуються, під-
мішуючи у продукт дешеві
немолочні рослинні жири. 4
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ До-
нецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Науменко Аліни Анатоліївни, ПАТ КБ «Приват Банк» до
Семіошко Олександра Олександровича, ПАТ КБ «Приват Банк» до Гончарова Єв-
гена Юрійовича, ПАТ КБ «Приват Банк» Кієнко Галини Миколаївни, ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Старкової Олени Миколаївни, ПАТ КБ «Приват Банк» до Золотухіної
Любові Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дачі у справах: Науменко Аліна Анатоліївна, яка зареєстрована за адресою: м. Гор-
лівка, вул. Фруктова, б. 11, кв. 2, викликається на 24 грудня 2015 року о 08.10
годині, Семіошко Олександр Олександрович, який зареєстрований за адресою: м.
Слов’янськ, вул. Лебедєва-Кумача, б. 70, викликається на 24 грудня 2015 року о
08.20 годині, Гончаров Євген Юрійович, який зареєстрований за адресою: м.
Слов’янськ, вул. В’їзд Челюскінців, б. 3, викликається на 24 грудня 2015 року о
08.30 годині, Кієнко Галина Миколаївна, яка зареєстрована за адресою: м.
Слов’янськ, пров. Маломіський, б. 2/67, кв. 24, викликається на 24 грудня 2015
року о 08.40 годині, Старкова Олена Миколаївна, яка зареєстрована за адресою:
м. Слов’янськ, вул. Громадська, б. 64, викликається на 24 грудня 2015 року о 08.50
годині, Золотухіна Любов Іванівна, яка зареєстрована за адресою: м. Слов’янськ,
вул. Руданського, б. 6, викликається на 24 грудня 2015 року о 09.00 годині до
Слов’янського міськрайонного суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Алексєєнко І.П.

До уваги товариства з обмеженою 
відповідальністю «Клеоніка» 

(код ЄДРПОУ 38931293).
За результатами розгляду справи № 899/38-p-02-05-15 про вчи-

нення товариством з обмеженою відповідальністю «Клеоніка» (код
ЄДРПОУ 38931293) і товариством з обмеженою відповідальністю «Са-
наторно-курортний центр» (код ЄДРПОУ 38376270) порушень, перед-
бачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконку-
рентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тор-
гів, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету
України прийняла рішення від 14 вересня 2015 року № 10-р/тк.

За результатами розгляду справи № 20-26.13/63-15 про вчи-
нення товариством з обмеженою відповідальністю «Клеоніка» (код
ЄДРПОУ 38931293) порушення, передбаченого пунктом 13 статті
50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
неподання інформації Антимонопольному комітету України на ви-
могу державного уповноваженого Антимонопольного комітету Ук-
раїни у встановлені ним строки, Антимонопольний комітет України
прийняв рішення від 06 жовтня 2015 року № 499-р.

Інформація про прийняті рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua)
в розділі «Головна — До уваги суб’єктів господарювання — Інфор-
мація про рішення Комітету».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини пер-
шої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа:

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коржа Сергія Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Корж Сергій Анатолійович, останнє місце мешкання:
м. Горлівка, вул. Краснопреснянська, 30, викликається о 09 год. 00 хв. 25
грудня 2015 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю.В. Чернишов

До уваги ТOB «Українська компанія Імперіал» 
(м. Донецьк, код ЄДРПОУ 37839483).

За результатами розгляду справи № 126-26.13/231-14 про порушення то-
вариством з обмеженою відповідальністю «Українська компанія Імперіал»
(код ЄДРПОУ 37839483) законодавства про захист економічної конкуренції,
передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», Антимонопольний комітет України прийняв рішення від
24.11.2015 № 588-р «Про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції та накладення штрафу» (надалі — Рішення).

Інформація про прийняте Рішення розміщена на офіційному веб-сайті Ан-
тимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна
— До уваги суб’єктів господарювання — Інформація про рішення Комітету».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті
56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного Акціонерного Товариства
Комерційний Банк «ПриватБанк» до Семенова Ігоря Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Семенов Ігор Анатолійович, 15.01.1963
року народження, який мешкає за адресою: Донецька область,
м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 54, викликається на 10 годину 00
хвилин 25 грудня 2015 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема,
5, кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.

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

Судді Фролова Н. М.

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Дудкина Павла Олександровича як відповідача 
в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ№
420/3021/15-ц (провадження №2/420/2102/15) року за по-
зовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до
Дудкина Павла Олександровича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 25 грудня 2015 року о 15 годині 00
хвилин (резервна дата судового засідання — 28 грудня
2015 о 15 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Леніна, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. В. Заботін

Василівський районний суд Запорізької області

викликає до суду:

- Чухрова Романа Олексійовича (останнє відоме

місце проживання: 71672, Запорізька обл., Василів-

ський р-н, с. М. Білозерка, вул. Щорса, буд. 210) на

09 годину 00 хвилин 25.12.2015 р. для участі у роз-

гляді справи № 311/4077/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Сидоренко Ю.В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгова-
ності, у судові засідання, які відбудуться 25.12.2015
р. (резервне судове засідання 29.12.2015 р.)

Щербака Степана Анатолiйовича о 09.30.
Суддя Р.Р. Потапенко

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

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ПриватБанк» до Гридіної Вікторії Павлівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Гридіна Вікторія Павлівна, зареєс-
трована та проживає за адресою, вказаною в позовній заяві:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Комсомольська, буд. 2,
викликається на 25 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин
до суду 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 у його відсутність.

Суддя Т.В. Давидовська

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Пучка Віктора Костянтиновича у судове

засідання, що призначено на 25 грудня 2015 року о

12 годині 00 хвилин по цивільній справі за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пучка Віктора Костянтино-

вича про стягнення боргу (кабінеті № 35, пр. Мая-

ковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.В. Лісовська

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов в. а.) викликає в судове засідання
відповідачів Прокопчука Сергія Вікторовича, Доценка
Дмитра Леонідовича у справі за позовом ПАТ «Всеукраїн-
ський акціонерний банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 24 грудня 2015 року о

16.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутністю.

Горностаївський районний суд Херсонської області ви-
кликає як відповідача Гаспарова Андроніка Рубеновича в
судове засідання, яке відбудеться 24.12.2015 року о 13.00
годині у Горностаївському районному суді Херсонської об-
ласті за адресою: Херсонська область, смт Горностаївка,
вул. Торгова, 10, для розгляду цивільної справи
№655/1066/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Гаспарова
Андроніка Рубеновича про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту. Справу розглядає суддя Штифурко л. а.

Явка відповідача є обов’язково. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання, справу буде розглянуто за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Рубіжанський міський суд викликає
Кузьмічова Сергія Федоровича у судове
засідання як відповідача у цивільній
справі № 425/3328/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузьмі-
чова Сергія Федоровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 25.12.2015 року о 12.00
годині в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 30.12.2015 року о 09
годині 30 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає
Щербіна Володимира Миколайовича у су-
дове засідання як відповідача у цивільній
справі № 425/3376/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «Приватбанк» до Щербіна
Володимира Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться 25.12.2015 року о
12.30 годині в приміщенні Рубіжанського
міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 30.12.2015 року о 10
годині 30 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає
Припутень Григорія Олександровича у су-
дове засідання як відповідача у цивільній
справі № 425/3524/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «Приватбанк» до Припутень
Григорія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 25.12.2015 року о 12.15
годині в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 30.12.2015 року о 10
годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає
Шаліну Ірину Миколаївну у судове засі-
дання як відповідача у цивільній справі №
425/3493/15-ц за позовною заявою ПАТ
КБ «Приватбанк» до Шаліної Ірини Мико-
лаївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 25.12.2015 року об 11.45 го-
дині в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду за адресою: м. Рубіжне,
вулиця Миру, 34, зал судових засідань №
2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 30.12.2015 року о 09
годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає
Боруца Віктора Олександровича у судове
засідання як відповідача у цивільній
справі № 425/3861/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «Приватбанк» до Боруца
Віктора Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 25.12.2015 року о 12.45
годині в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 29.12.2015 року об 11
годині 45 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2015 р. № 1063
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення
Державного реєстру актів цивільного стану

громадян
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану гро-

мадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., №
21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 90, ст. 3651;
2015 р., № 50, ст. 1601, № 69, ст. 2276), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1063

ЗМІнИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного

стану громадян
1. У пункті 2:
абзац четвертий після слова «реєстраторам» доповнити словами «, а також

у випадку, передбаченому законом, посадовим особам органів державної
влади»;

в абзаці п’ятому слова «структурних підрозділів головних» замінити сло-
вами «головних територіальних», а слово «Укрдержреєстру» виключити;

абзац шостий після слова «реєстратором» доповнити словами «або поса-
довій особі органу державної влади шляхом безпосереднього доступу до Ре-
єстру у випадках, передбачених законом,».

2. В абзаці другому пункту 6 слова «структурного підрозділу Головного»
замінити словами «Головного територіального».

3. Абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:
«реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи Ук-

раїни у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодав-
ства;».

4. Доповнити Порядок пунктом 191 такого змісту:
«191. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до

нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомос-
тей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відо-
мостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивіль-
ного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт
цивільного стану.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу у ви-
падках, передбачених законом, до Реєстру обов’язково вносяться відомості
про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи
(провадження).

Доступ до Реєстру надається на підставі договору, укладеного між органом
державної влади, посадовій особі якого надається такий доступ, та адмініс-
тратором Реєстру.».

5. Абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:
«20. Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку, засвідчується під-

писом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, передбаченому пунктом
191 цього Порядку, витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу фор-
мату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, без за-
свідчення підписом та скріплення печаткою.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2015 р. № 1322-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 України на
2015 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених Господарсько-
фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у загальному
фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 0421010
«Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та ско-
рочення кількості контролюючих органів», у сумі 2930,4 тис. гривень (видатки
споживання, з них оплата праці — 1844,2  тис. гривень, оплата комунальних по-
слуг та енергоносіїв — 165,6  тис. гривень) Державній службі з лікарських засобів
за програмою 2302010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів»
для здійснення заходів, пов’язаних з її реорганізацією.

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

бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відпо-

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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2015 р. № 1323-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. 

№ 581
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. №

581 «Про проведення у 2016 році Всеукраїнського перепису населення» (Офіцій-
ний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 900; 2010 р., № 57, ст. 1972; 2011 р., № 51,
ст. 2042; 2013 р., № 74, ст. 2738) такі зміни:

у назві та пункті 1 розпорядження цифри «2016» замінити цифрами «2020»;
доповнити розпорядження пунктом 6 такого змісту:
«6. Органам державної статистики до проведення Всеукраїнського перепису

населення використовувати програмно-технічні засоби, закуплені для оброблення
матеріалів Всеукраїнського перепису населення, для виконання поточних зав-
дань.».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2015 р. № 1031
Київ

Про внесення зміни до переліку закладів 
і установ освіти, охорони здоров’я 

та соціального захисту і посад, робота на яких
дає право на пенсію за вислугу років

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести зміну, до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та

соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу
років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада
1993 р. № 909 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70; Офіційний вісник України,
2012 р., № 97, ст. 3924), доповнивши абзац перший розділу 2 у графі «Най-
менування закладів і установ» після слів «(щодо працівників, які не є держав-
ними службовцями)» словами «, санітарно-епідеміологічні заклади».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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Оголошення про проведення додаткового аукціону №205Д 
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»

25.12.2015р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"
відбудеться додатковий аукціон  №205Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови
КМУ №570 від 16.10.14р.

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом Краснікової Валентини Сергіївни до Крав-
ченко Олени Василівни, Кравченко Данила Юрійовича,
третя особа: Бердянський міський відділ управління
державної міграційної служби України в Запорізькій
області, про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідачів Кравченко Олену Васи-
лівну, Кравченко Данила Юрійовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 04.02.2016 року о 09.00 годині
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І. тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідачів Моцінського Дениса Юрійовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Донецьк, проспект Кремлів-
ський, 39/39, Моцінську Олену Геннадіївну, останнє відоме
місце проживання: м. Макіївка Донецької області, вул. Руд-
нєва, 7/10, по справі № 145/969/15-ц за позовом Моцін-
ської Тетяни Вікторівни до Моцінського Дениса Юрійовича,
Моцінської Олени Геннадіївни, третя особа: орган опіки та
піклування Тиврівської РДА про позбавлення батьківських
прав, призначення опікуна та стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 19.01.2016
р. об 11-00 год. в приміщенні Тиврівського районного суду
Вінницької області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тив-
рів Тиврівського району Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у його відсутності, на підставі наявних у справі
доказів. Суддя І.О. Ратушняк

Повідомлення про закриття недіючих рахунків фізичних осіб - клієнтів 
Публічного акціонерного товариства  «Комерційний Індустріальний Банк», надалі - Банк

Шановні клієнти Банку!
Повідомляємо Вам про наміри Банку відмовитися від договорів про обслуговування зарплатної платіжної

картки та договорів на відкриття карткового рахунку і обслуговування  платіжної картки Банку, надалі -
Договори, та закрити рахунки, що ними врегульовано:

поточні рахунки, операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток, за якими протягом
останніх трьох років були відсутні операції, надалі – Поточні рахунки;

поточні рахунки, операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток, за якими протягом
останніх трьох років були відсутні операції та відсутні залишки коштів, надалі – Карткові рахунки.

У зв’язку із вищезазначеним, в разі наявності відкритого на Ваше ім’я в Банку Карткового чи Поточного
рахунку, і якщо Ви бажаєте в подальшому його використовувати, просимо Вас протягом 30 календарних
днів з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» звернутись до структурного підрозділу
Банку, в якому Ви відкривали рахунок, та надати письмову заяву про подальше його використання.

В разі не отримання Банком впродовж вищезазначеного строку підтвердження щодо подальшого ви-
користання рахунків, Банк керуючись правилами ст.1075 Цивільного кодексу України та умовами Договорів,
повідомляє про відмову від останніх та закриття Поточних і Карткових рахунків. При цьому, наявний зали-
шок коштів буде перенесено на аналітичний рахунок балансового рахунку Банку «Кошти клієнтів банку за
недіючими рахунками».

У разі виникнення будь-яких питань, Ви можете звернутись до контакт-центру Банку цілодобово, за те-
лефонами:

по Україні: 0-800-501-200 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України – безкоштовні);
по м. Києву: ( (044) 290-79-00.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»
оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, на електронному торговому майданчику 

Української універсальної біржі (www.uub.com.ua)

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідачі Зимогляд Сергій Григорович, 25.06.1971 р.н.,
номер справи 227/6172/15-ц.; Савченко Юрій Миколайович,
07.03.1961 р.н., номер справи 227/6174/15-ц.

Викликаються на 14 січня 2016 року на 09:00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у
розгляді справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття вони повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності, на підставі наявних у справі доказів буде ухвалено за-
очне рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Старобільський районний суд Луганської
області викликає відповідача за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ «Акцент-Банк»
про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться 25.12.2015 р.:

Галушка (Мирошник) Тетяна Сергiївна о
08-00.  

Суддя І.В. Кудрявцев   
У разі неявки суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відпо-
відачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 28 грудня
2015 року о 09-15 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі №310/9840/15-ц за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Гаврилюка Романа
В’ячеславовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Гаврилюка Романа В’ячеславовича як
відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. У
разі неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Щербакова Дмитра Павловича,
03.12.1982 р. н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Сніжне, вул. Матвєєва, буд.24,
в судове засідання, яке призначене на 14 годину 30
хвилин 11 січня 2016 року, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Щерба-
кова Д.П. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Леніна, 26-а, смт Куйбишеве, Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя      
вв ооддннооммуу 
ллооттіі,, ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа 
ццііннаа ззаа        
11 ттооннннуу 

((ббеезз ППДДВВ)),, 
ггррнн..

ССттааррттоовваа 
ццііннаа ззаа 11 
ттооннннуу               

((зз ППДДВВ)),, 
ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн       

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..         

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ "Полтаванафтогаз" 800 1 6 441,97 7 730,36 6 184 288,00 800 6 184 288,00

по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і           
Г НГВУ "Полтаванафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

2 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз" 2 900 1 6 441,97 7 730,36 22 418 044,00 2 900 22 418 044,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

3 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

4 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

5 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

6 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

7 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

8 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

9 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 950 1 6 441,97 7 730,36 45 995 642,00 5 950 45 995 642,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН 
Качанівського ГПЗ (Ресурс січня 

2016 р.)

10 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

11 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

12 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 6 000 1 6 441,97 7 730,36 46 382 160,00 6 000 46 382 160,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

13 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 6 000 1 6 441,97 7 730,36 46 382 160,00 6 000 46 382 160,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

14 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 5 730 1 6 441,97 7 730,36 44 294 962,80 5 730 44 294 962,80

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

15 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

16 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз” 6 000 1 6 441,97 7 730,36 46 382 160,00 6 000 46 382 160,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

17 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз” 5 710 1 6 441,97 7 730,36 44 140 355,60 5 710 44 140 355,60

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ "Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

18
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам:філії МН 
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта" 

знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", НЗП 
"Уличне"-1 НГВУ 

"Бориславнафтогаз" (Ресурс січня 
2016 р.)

19
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ ”Бориславнафтогаз“ 4 760 1 6 441,97 7 730,36 36 796 513,60 4 760 36 796 513,60

по трубопроводам:філії МН 
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта" 

знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", НЗП 
"Уличне"-1 НГВУ 

"Бориславнафтогаз" (Ресурс січня 
2016 р.)

20
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 000 1 6 441,97 7 730,36 38 651 800,00 5 000 38 651 800,00

по трубопроводам:філії МН 
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта" 

знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс січня 

2016 р.)

21
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 6 000 1 6 441,97 7 730,36 46 382 160,00 6 000 46 382 160,00

по трубопроводам:філії МН 
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта" 

знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс січня 

2016 р.)

22
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ ”Долинанафтогаз“ 5 500 1 6 441,97 7 730,36 42 516 980,00 5 500 42 516 980,00

по трубопроводам:філії МН 
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта" 

знах. ТП ЦППН НГВУ 
"Долинанафтогаз" (Ресурс січня 

2016 р.)

23
ПАТ 

"Укрнафта" НГВУ ”Надвірнанафтогаз“ 5 600 1 6 441,97 7 730,36 43 290 016,00 5 600 43 290 016,00

по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта" 
на ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 
знах. ТП ДППН "Пасічна" НГВУ 

"Надвірнанафтогаз" (Ресурс січня 
2016 р.)

24 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз” 
Спільна діяльність  

№35/21
900 1 6 441,97 7 730,36 6 957 324,00 900 6 957 324,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ"Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

25 ПАТ 
"Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз” 
Спільна діяльність  

№999/97
250 1 6 441,97 7 730,36 1 932 590,00 250 1 932 590,00

по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці" 
НГВУ"Чернігівнафтогаз" (Ресурс 

січня 2016 р.)

26

ПАТ 
"Укрнафта" 

НГВУ"Чернігів-
нафтогаз" СД 

№35/4

4 500 1 6 441,97 7 730,36 34 786 620,00 4 500 34 786 620,00

По трубопроводу ПАТ "УН" з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

січня 2016 p.)

27

ПАТ 
"Укрнафта" 

НГВУ"Чернігів-
нафтогаз" СД 

№35/4

2 500 1 6 441,97 7 730,36 19 325 900,00 2 500 19 325 900,00

По трубопроводу ПАТ "УН" з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

січня 2016 p.)

28

ПАТ 
"Укрнафта" 

НГВУ"Чернігів-
нафтогаз" СД 

№35/4

2 000 1 6 441,97 7 730,36 15 460 720,00 2 000 15 460 720,00

По трубопроводу ПАТ "УН" з 
подальшим відвантаженням по 
залізниці зі ст.Прилуки (Ресурс 

січня 2016 p.)

29
СП "Каштан 
Петролеум 

ЛТД"

Леляківське родовище 
(Чернігівська обл.) 2 500 1 6 441,97 7 730,36 19 325 900,00 2 500 19 325 900,00

Транспортування нафти 
забезпечується покупцем (Ресурс 

січня 2015 p.)

ПАТ 
"Укрнафта"

СП "Каштан 
Петролеум 

ЛТД"

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу 
ллооттіі,, ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа 
ццііннаа ззаа 11 
ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа 
ццііннаа ззаа           
11 ттооннннуу          
((зз ППДДВВ)),, 
ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, 

ггррнн..((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ 
"Укрнафта"

Полтаванафтогаз" Спільна діяльність 3400 1 7 146,60 8 575,92 29 158 128,00 3 400 29 158 128,00

по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ 
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і        
Г НГВУ "Полтаванафтогаз" (Ресурс 

січня 2016р.)

ПАТ "Укрнафта" 1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 

!"#"$%&'( )*+,#, -)&&:
!"#"$%&" ."/-0+-% (1 234), #/&.:

35400,00
2951585128,00

6*+,#' #"1).)#) 7)&89&+"-: -" ;"/"7-9/'+-'7' <)1'=0(, 1"</)<)&)."&0 8) </)8">::

!"#"$%&'( )*+,#, -)&&: 1285600,00
!"#"$%&" ."/-0+-% (1 234), #/&.: 99451245296,00

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ "Укртранснафта", забезпечує Покупець за окремими 
договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

ПАТ 
"Укрнафта" 

НГВУ"Чернігів-
нафтогаз" СД 

№35/4

1. Товарний парк НГВУ "Чернігівнафтогаз", відвантаження - ІІІ декада січня 2016 р. - ІІІ декада лютого 2016 р.

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.

2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.

3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

 
№№  

ллооттуу  ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу 22  
ППооччааттккоовваа  
ццііннаа ,,  зз  

ППДДВВ ,,  ггррнн ..  
1 Трикімнатна квартира № 28, заг. пл. 76,9 кв.м. (м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, б. 16-Г)1 1 374 200,00 
2 Трикімнатна квартира №36, заг. пл. 57,0 кв.м. (м.Київ, вул.Макіївська, 4)1 807 480,00 
3 Квартира №304 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)3 609 102,00 
4 Квартира №311 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)3 728 966,70 
5 Квартира №601 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)3 727 011,00 
6 Квартира №611 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)3 727 011,00 
7 Квартира №711 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)3 726 522,30 
8 Квартира №811 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)3 727 011,00 
9 Квартира №121 в житловому будинку №29в (м.Кривий Ріг)4 839 907,20 

 

Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аук-

ціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про
здійснення процедури ліквідації та Регламенту організації та прове-
дення торгів на електронному майданчику Української універсальної
біржі. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Українській уні-
версальній біржі винагороду за проведення аукціону. Порядок при-
йняття участі в аукціоні в електронній формі та детальний опис
активів розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua.

2. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше одного
учасника. 

3. Учасники аукціону сплачують:
4. - реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гри-

вень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний рахунок № 26000000001643
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ
25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;

5. - гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок
№ 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа. 

6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті Ук-
раїни.

7. Аукціон проводиться з пониженням на 10 % від початкової
ціни лоту, у випадку, якщо протягом 1 години зареєстровані учас-
ники аукціону не акцептували початкову ціну.

8. Крок аукціону – 1% (один  відсоток) від початкової ціни лота. 
9. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються

на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на
участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Ви-
конавцем, і складають 3 % від ціни продажу лоту.

10. Переможець аукціону сплачує в безготівковій формі кошти
за придбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного
внеску на р/р ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» у стадії лікві-
дації № 32077115601026 в Національному банку України, МФО
300001, код ЄДРПОУ 26475516, протягом «10» робочих днів з дати
підписання протоколу аукціону. Гарантійний внесок, сплачений пе-
реможцем аукціону, за винятком витрат по організації та прове-
денню аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає
сплаті.

Ознайомлення з активами, що пропонуються до продажу на аук-
ціоні, проводиться за його місцезнаходженням, м. Київ, вул. Дніп-
ровська набережна,13, тел. 365-0-365, в робочі дні з 10.00 до 17.00.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 12.01.2016 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів):

www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: 

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, к. 413 та закінчується
05.01.2016р. о 17 год. 00 хв.

Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації
аукціону: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, оф. 413, тел. 
(044) 278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

1 - перед реєстрацією на лот просимо звертатись за додатковою інформацією до представника Банку за тел. (044) 291-11-50.
2 - є заборгованість по комунальних платежах.
3 - в квартирі встановленні лічильники тепла. Вартість лічильника (4 000,00 грн) додана до початкової ціни квартири. Продаж буде здійснений окремим

договором при оформленні основного договору на квартиру. 
4 - в квартирі встановлені лічильники тепла. Вартість лічильників (8 000,00 грн) додана до початкової ціни квартири. Продаж буде здійснений окремим до-

говором при оформленні основного договору на квартиру.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та 
проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що 

затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна 
на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 24.12.2015р., за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1.                                                                                  

Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР22

реклама. оголошення

29.01.2016 р.  
Полулях Валентина Михайлівна о 09.00 (ос-

таннє відоме місце проживання: м. Луганськ,
Квартал Ленінського Комсомолу, буд. 8, кв.
109) - № 409/2900/15-ц.

Карауш Марина Олексіївна о 09.20 (останнє
відоме місце проживання: м. Лутугине, кв. Шев-
ченка, буд. 5, кв. 119) - № 409/2897/15-ц.

Гудзь Володимир Васильович о 09.40 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ,
смт Ювілейне, вул. Котовського, буд. 1, кв. 44)
- №  409/2899/15-ц.

Васильєв Сергiй Васильович о 10.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ,
вул. Урицького, буд. 80-б) - № 409/2895/15-ц.

Шморін Микола Михайлович о 10.40 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., Лутугинський р-н, с. Челюскінець, вул.
Ново-Успенська, буд.1а) - № 409/2904/15-ц.

02.02.2016 р.
Авраменко Віктор Іванович о 09.00 (останнє

відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Ті-
мірязева, буд. 3, кв. 22) - № 409/2926/15-ц.

Домаш Зінаїда Петрівна о 09.20 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, квр-л
Степовий, буд.21, кв.13) - № 409/2937/15-ц.

Божко Руслан Євгенович о 10.00 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лу-
тугинський р-н, смт Біле, вул. 40 років Пере-
моги, буд. 28) - № 409/2939/15-ц.

Соловйов Євген Володимирович о 10.20 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., Лутугинський р-н, с. П'ятигорівка, вул. На-
горна, буд. 30, кв. 1) - № 409/2936/15-ц.

04.02.2016 р.
Яремко Вiталiй Зiновiйович о 12.00 (останнє

відоме місце проживання: м. Луганськ, вул.
Пржевальського, буд. 29) - № 409/2960/15-ц.

Дем'яненко Михайло Валерійович об 11.40
(останнє відоме місце проживання: м. Лу-
ганськ, квар. Ольховський, буд. 16, кв. 105) - 
№ 409/2967/15-ц.

Потапов Едуард Валерійович об 11.20 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ,
вул. Артема, буд.72) - № 409/2964/15-ц.

Геращенко Марина Ігорівна об 11.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., Лутугинський р-н, с. Оріхівка, вул. Леніна,
буд. 129) - № 409/2962/15-ц.

Сидоренко Володимир Володимирович о
10.40 (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Артемівський р-н, с-ще
Ювілейне, кв. Шахтарський, буд. 11, кв. 9)
- № 409/2966/15-ц.

Омельченко Геннадiй Дмитрович о 10.20
(останнє відоме місце проживання: м.Луганськ,
вул.18-го Партс'єзда, буд.5) - № 409/2973/15-ц.

Клочко Сергiй Григорiйович о 10.00 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ,  кв. Оль-
ховський, буд.4, кв.48) - № 409/2977/15-ц.

05.02.2016 р.
Бєлан Дмитро Валерійович о 09.20 (останнє

відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. За-
річний, буд.17, кв.137) - № 409/2971/15-ц.

Кiреєв Юрiй Iванович о 09.40 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Крас-
нознаменна, буд.92) - № 409/2975/15-ц.

09.02.2016 р.
Бриль Григорій Олександрович об 11.00 (ос-

таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., м. Лутугине, вул. Нєкрасова, буд. 33, кв.
58) - № 409/2988/15-ц.

Бредіхін Сергій Вікторович об 11.00 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лу-
тугинський р-н, с. Юр'ївка, вул. Шевченка,
буд.1) -  № 409/2987/15-ц.

Цапенко Юрій Вікторович о 09.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., Артемівський р-н м. Луганська, м.
Олександрівськ, вул. Центральна, буд. 212)
- № 409/3003/15-ц.

10.02.2016 р.
Нікітєнков Олександр Володимирович о

09.40 (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська обл., м. Луганськ, кв. Стєпной, буд. 8,
кв. 136) - № 409/3015/15-ц.

Голубєв Євген Олександpович о 09.20 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., м.Луганськ, кв.Ольховський, буд.14-а,
кв.99) - № 409/3010/15-ц.

Сорочінська Тамара Веніамінівна о 09.00
(останнє відоме місце проживання: Луганська
обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Ле-
ніна, буд. 2) - № 409/3007/15-ц.

12.02.2016 р.
Пройдисвіт Людмила Іванівна о 09.20 (ос-

таннє відоме місце проживання: Луганська
обл., м. Луганськ, Туп. Алмазний, буд. 32) -
№ 409/3116/15-ц.

Суддя В.В. Тімінський 
В разі неявки, суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відпо-

відачі по справах вважаються належним чином
повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Державна інспекція навчальних 
закладів України 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 
державних службовців:

-головного державного інспектора відділу інспектування
та моніторингу вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів ак-
редитації;

-головного спеціаліста-прес-секретаря (на період відпус-
тки для догляду за дитиною), головного спеціаліста сектору
взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співро-
бітництва;

-головного спеціаліста сектору фінансового планування,
бухгалтерського обліку та звітності;

-завідувача сектору, головного спеціаліста сектору юри-
дичного забезпечення, запобігання та протидії корупції.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які
мають повну вищу освіту відповідного професійного спря-
мування, стаж роботи за фахом на державній службі на по-
саді провідного спеціаліста не менш як один рік або стаж
роботи за фахом в інших сферах управління не менш як три
роки, вільно володіють державною мовою, відповідають ви-
могам, визначеним статтями 12, 23 Закону України «Про
державну службу», володіють навичками роботи з
комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних
днів з дня опублікування оголошення.

До конкурсної комісії подаються такі документи: заява
про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення
заявника зі встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на державну службу та проходження дер-
жавної служби; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з
відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, при-
своєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий рік за формою, передба-
ченою Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія вій-
ськового квитка (для військовослужбовців або військово-
зобов’язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у
разі його наявності).

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел.
236-33-02, 236-25-24.

Документи щодо участі у конкурсі подавати за адресою:
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Державна інспекція на-
вчальних закладів України, кім. 409.

Державна інспекція навчальних закладів України 
(ДІНЗ України) 

оголошує конкурс із зарахування до кадрового резерву на 2016 рік
на посади:

Голови, першого заступника Голови, заступника Голови   ДІНЗ України.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють

державною мовою, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи
служби в органах місцевого самоврядування не менш як п’ять років та
займають (займали) посади в державних органах чи органах місцевого
самоврядування не нижче четвертої категорії.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
досягли встановленого законом граничного віку перебування на дер-

жавній службі; визнані в установленому порядку недієздатними; мають
судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом по-
рядку на визначений строк; в інших випадках, установлених законами.

Термін подання заяв – 30 календарних днів від дня опублікування ого-
лошення.

До конкурсної комісії подаються такі документи: заява про участь у кон-
курсі, копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України, за-
повнена особова картка форми № П-2ДС, копії документів про освіту,
наукові ступені й вчені звання, фотокартка розміром 4 х 6 см.

Документи подавати за адресою: 03065, м. Київ, вул. Метробудівська,
5-А, Державна інспекція навчальних закладів України, кім. 202, 206.

Співбесіда відбудеться в приміщенні Державної інспекції навчальних
закладів України, дату і час проведення якої уточнювати за тел. 236-33-
02, 236-25-24.

Бобровицький районний суд Чернігівської області м. Бобровиця викликає відпо-
відачів, місце знаходження яких невідоме:

1. Холматова Фаррух Алійовича;
2. Холматову Садокат Бахтійорівну;
3. Холматова Амірхон Фарруховича, 01.10.2011 р. н.;
4. Холматова Фарход Алієвича;
5. Холматову Онахон Фаррухівну, 29.08.2013 р. н.;
6. Полвонову Гулюза Аліївну;
7. Полвонова Жонібек Зафаровича, 02.07.2000 р. н.;
8. Полвонову Фарангіс Зафарівну, 06.03.2004 р. н;
9. Полвонову Парвіна Зафарівну, 16.01.2003 р. н.;
10. Хомідова Акмалжон Алієвича;
11.  Абдуназарова Заріф Ергашбойовича
у судове засідання на 28 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. у справі за позовом

Яголи Михайла Павловича до Холматова Фаррух Алійовича, Холматової Садокат Бах-
тійорівни, Холматова Амірхон Фарруховича, Холматова Фарход Алієвича, Холматової
Онахон Фаррухівни, Полвонової Гулюза Аліївни, Полвонова Жонібек Зафаровича,
Полвонової Фарангіс Зафарівни, Полвонової Парвіна Зафарівни, Хомідова Акмал-
жон Алієвича, Абдуназарова Заріф Ергашбойовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

В разі неявки у судове засідання, справа буде слухатися у Вашу відсутність. Ад-
реса суду: вул. Незалежності, 47, м. Бобровиця, Чернігівська область, Бобровицький
район, 17400.

Суддя В. О. Кузюра 

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає: цивільну справу №242/4376/15-ц, №2/242/1843/15 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шешені Людмили Павлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач Шешеня Л.П., зареєс-
трована за адресою: м. Донецьк, вул. Набережна, 34, викликається на
25.12.2015 р. о 14.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті;

— цивільну справу №242/4019/15-ц, №2/242/1736/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Гриценко Віти Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач Гриценко В.О., зареєстрована за адре-
сою: м. Селидове, вул. Маяковського, 35/37, яка викликається на 25.12.2015
р. о 14.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті;

— цивільну справу №242/4232/15-ц, №2/242/1794/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Криштопа Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач Криштопа Т.А., зареєстрована за
адресою: м. Гірник, вул. Радянська, 31/50, яка викликається на 25.12.2015
р. о 15.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті;

— цивільну справу №242/4355/15-ц, №2/242/1837/15 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Капранчук Євгена Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач Капранчук Є.В. зареєстрова-
ний за адресою: м. Селидове, вул. Гоголя, 10/32, який викликається на
25.12.2015 р. о 15.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються пові-
домленими про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за їх відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Дергачівський районний суд Харків-
ської області викликає Валінову Тетяну Вік-
торівну, останнє відоме місце проживання:
м. Харків, вул. 23 Серпня, №2, кв. 36, як
відповідача по цивільній справі №
619/4516/15-ц за позовом прокурора Дер-
гачівського району Харківської області в
інтересах Дергачівської райдержадмініс-
трації Харківської області до Валінової Те-
тяни Вікторівни, Черкасько-Лозівської
сільської ради Дергачівського району Хар-
ківської області, третя особа відділ Держ -
геокадастру у Дергачівському районі
Харківської області про визнання недійс-
ним рішення органу місцевого самовряду-
вання та державного акта на право
власності на земельну ділянку, витребу-
вання земельної ділянки на 8 год. 30 хв. 28
грудня 2015 р. Судове засідання відбу-
деться у залі судових засідань №2 Дерга-
чівського районного суду Харківської обл.
за адресою: Харківська обл., м. Дергачі,
вул. 1-го Травня, 63. 

Ваша явка є обов’язковою. У разі Вашої
неявки до суду в зазначений день і час без
поважних причин або неповідомлення про
причини неявки, справу буде розглянуто
без Вас на підставі наявних по справі даних
чи доказів з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Є.А. Болибок

Глобинський районний суд По-
лтавської області викликає в якості
відповідача Білову Валентину Ва-
леріївну (останнє відоме місце
проживання: Полтавська область,
м. Глобине, вул. Набережна, 96) в
судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Білової Валентини Ва-
леріївни про стягнення боргу за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 30
грудня 2015 року о 08 год. 45 хв. в
приміщенні Глобинського район-
ного суду Полтавської області за
адресою: м. Глобине, вул. Леніна,
183/23.

Явка відповідача в судове засі-
дання є обов’язковою. В разі неявки
в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про
причини неявки справу буде роз-
глянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Т. В. Левицька

Глобинський районний суд По-
лтавської області викликає в якості
відповідача Ковтуна Олексія Павло-
вича (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, м.
Глобине, вул. Лисенка, 1) в судове
засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Ковтуна Олексія Павловича про
стягнення боргу за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 30
грудня 2015 року о 08 год. 30 хв. в
приміщенні Глобинського район-
ного суду Полтавської області за
адресою: м. Глобине, вул. Леніна,
183/23.

Явка відповідача в судове засі-
дання є обов’язковою. В разі неявки
в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про
причини неявки справу буде роз-
глянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Т. В. Левицька

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться в приміщенні суду 29 грудня 2015
року, відповідачів по цивільних справах:

- № 433/2172/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Полтавської Олени Іва-
нівни про стягнення кредитної заборгова-
ності;

— № 433/2241/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Дубіної Світлани Анатолі-
ївни про стягнення кредитної заборгованості;

— № 433/2186/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Достової Тетяни Вікторівни
про стягнення кредитної заборгованості;

— № 433/2243/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Грєцової Любові Володи-
мирівни про стягнення кредитної заборгова-
ності;

— № 433/2205/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Дмитрика Геннадія Вікто-
ровича про стягнення кредитної заборгова-
ності;

— № 433/2073/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Ковальової  Ріти Євгенівни
про стягнення кредитної заборгованості;

— № 433/2071/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Семенової Світлани Анато-
ліївни про стягнення кредитної заборгова-
ності.

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

Суддя Суський О. І.

Втрачений судновий білет
на ім’я Тимофеєв Олександр
Васильович на човен «Про-
грес», будівельний №13526,
двигун «Вихрь М», «Вихрь 30»
з реєстраційним номером 
УЧА-1944, 

вважати недійсним.

Утрачені документи на мо-
торний човен: Свідоцтво на право
управління судном № 9534-Дн,
Судновий білет СЯ № 004602. Акт
первісного огляду малого судна
№ 102-1-11405-09; Свідоцтво про
придатність малого судна до пла-
вання № 102-1-11406-09, влас-
ник Фурманов М.Д., 

вважати недійсними.

Сіліванов Віталій Олександрович, останнє відоме місце про-
живання: м.Пологи Запорізької області, вул.Мопра, буд.20, ви-
кликається в судове засідання до Пологівського районного
суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№324/1297/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сіліванова
Віталія Олександровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 29.12.2015 року о 08 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. М. Горького, 28. 
м. Пологи Запорізької області. 

Суддя  Іванченко М.В. 

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знаходиться цивільна
справа № 691/1338/15-ц, провадження № 2/691/609/15 за позовом Качур Тетяни Анатоліївни до
Качура Максима Михайловича за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог: Служби
у справах дітей Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області про надання
дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька. Розгляд справи призначено
на 25 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Го-
родище, вул. 1 Травня, №9, суддя Савенко О.М.

Суд викликає Качура Максима Михайловича, жителя: м. Городище, вул. Тельмана, №73 «А»
Черкаської області, як відповідача у справі. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його відсутність за
наявними матеріалами в ній. При публікації оголошення про виклик до суду сторона вважається
повідомленою належним чином про день, час та місце розгляду справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м.
Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу № 219/7335/15-ц;
2/219/3199/2015 за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Пальчикової С.М. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Пальчикова С.М. (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: 86400, Донецька область, Єнакіївський р-н, с. Карло-Марксове, вул. Правди, б.
4, кв. 7) викликається на 25 грудня 2015 року о 15 годині 00 хвилин до суду, каб. 212,
для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м.
Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу № 219/7235/15-ц;
2/219/3161/2015 за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Добрецова Сергія Івано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Добрецов Сергій Іванович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: 86400, Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Ювілейна, буд. 17, кв.
33) викликається на 25 грудня 2015 року о 15 годині 10 хвилин до суду, каб. 212, для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання як відповідача Неліпу Ірену Ар-
кадіївну за позовом Неліпи Ігоря Єразмовича про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 24 грудня 2015 року о 08.40 год. за ад-

ресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами

ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.
Суддя В.А. Гаврилов

Приморський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання на 23 грудня 2015 року
о 08 год. 30 хв. за адресою: Запорізька область, м.
Приморськ, вул. Леніна, буд. 26, каб. 15, зал № 2, як
відповідача Власенко Анну Анатоліївну по цивільній
справі № 2/326/814/2015 (№ 326/1997/15-цр.) за по-
зовом Власенко Ігоря Миколайовича до Власенко
Анни Анатоліївни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
27.01.2016 року о 12 год. 45 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/21129/15-ц за позовом Кубарєвої
Олени Вікторівни до Боровкова Олександра Віталійовича,
третя особа — Орган опіки та піклування виконавчого ко-
мітету Жовтоводської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

Боровков Олександр Віталійович, останнє відоме місце
знаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Демишева, 108,
кв. 122 — викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Жашківський районний суд Черкаської області
повідомляє відповідача Демянчук Вікторію Бори-
сівну, 18.04.1992 року народження, зареєстрована:
с. Соколівка Жашківського району Черкаської об-
ласті, про винесення 09 листопада 2015 року рі-
шення суду у справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача у десятиденний строк
після опублікування даного оголошення в Жашків-
ський районний суд Черкаської області для отри-
мання копії рішення, рішення буде вважатися таким,
що набрало законної сили.

Суддя Р. В. Шимчик

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Рудого Олександра Володи-
мировича, 04.04.1974 року народження, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Рудого Олексан-
дра Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14.01.2016 року об
11.00 годині в приміщенні Роздільнянського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м.
Роздільна, вул. Леніна, 37-А.

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

Суддя С. І. Гринчак

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами 
ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості

у судові засідання, які відбудуться: 
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Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає Гудкову Нiну Олександрiвну (останнє відоме
місце проживання 87200, Донецька обл., Старобе-
шівський р-н, с. Каменка, вул. Кооперативна, буд.21)
в якості відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гудкової
Нiни Олександрiвни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 28.12.2015 р. о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької
області (Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28,
суддя Ушатий І.Г.)

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає Садигова Айнура Салвар огли (останнє ві-
доме місце проживання 87200, Донецька обл.,
Старобешівський р-н, с. Комунарівка,вул. Совєтська,
буд. 1, кв. 8) в якості відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Садигова Айнура Салвар огли про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 30.12.2015 р.
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області (Запорізька обл., м. Токмак,
вул. Леніна, 28, суддя Ушатий І.Г.)

Новоайдарським районним судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Коваленко Валерій Григорович (останнє відоме

місце проживання: 91480, Луганська обл., м. Щастя,

вул. Донецька, буд. 23, кв. 97) о 10 годині 00 хвилин

25.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 419/2003/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Добривечір Л.Д.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Бугаєва Ярослава Євгеновича, про те, що 14 січня
2016 року о 12 год. 15 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом Сахарова
Владислава Леонідовича до Бугаєва Я. Є. як відпові-
дача про стягнення боргу за договором позики.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Міщенко Євген Олександрович викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/2401/15-ц зa позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Міщенка Євгена Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 30.12.2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. М. Горького, 28, м. Пологи, За-
порізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Бодяк Віталій Валентинович, останнє відоме місце
проживання: м. Докучаєвськ, Донецької області, вул.
Матросова, буд. 22, повторно викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області як відповідач по цивільній справі №
324/2104/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Бодяк Віталія Валентиновича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
30.12.2015 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. М. Горького, 28, м. Пологи, Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М.В.

Пересада Олександр Іванович, останнє відоме
місце проживання: м. Докучаєвськ, Донецької об-
ласті, вул. Центральна, буд. 77, кв. 44, повторно ви-
кликається в судове засідання до Пологівського
районного суду Запорізької області як відповідач по
цивільній справі № 324/1981/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Пересада Олександра Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 30.12.2015 року о 09 год.00 хв.
в приміщенні суду за адресою: вул. М. Горького, 28,
м. Пологи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Нагорний Іван Романович, останнє відоме місце
проживання: м. Докучаєвськ, Донецької області, вул.
Лихолетова, буд. 23а, кв. 22, повторно викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/2047/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Нагорного Івана Романовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 30.12.2015 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. М. Горького, 28, м. Пологи, За-
порізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Новотроїцький районний суд Херсонської області ви-
кликає Ядрова Івана Євгенійович, 05.01.1965 року народ-
ження, як відповідача у справі за позовом Ядрової
Світлани Анатоліївни до Ядрова Івана Євгенійовича про
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Судове засідання призначено об 11.30 годині 28.12.2015
року, яке відбудеться в приміщенні Новотроїцького ра -
йонного суду Херсонської області за адресою: смт Новот-
роїцьке, вул. Леніна, 87, Херсонської області, головуючий
по справі Соляник Н.І. У разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглядатися за його відсутності за
наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює від-
повідачу його обов’язок повідомити про причини неявки в
судове засідання.

Суддя Н.І. Соляник

Макарівським районним судом Київської області

було винесено рішення від 08.12.2015 року, яким по-

зовні вимоги ТОВ «Факторингова компанія «Вектор

Плюс» до Гіренко Ніни Архипівни про звернення

стягнення на предмет іпотеки задоволено.

Суддя А.В. Косенко

Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі № 370/2334/15-ц за позовом ТОВ
«Факторингова компанія «Вектор Плюс» до Журби
Інни Миколаївни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки 08 грудня 2015 року виніс заочне рі-
шення, яким позовні вимоги було задоволено.

Оскільки місцезнаходження відповідачки Журби
Інни Миколаївни невідоме, суд повідомляє відпові-
дачку про винесення заочного рішення.

Суддя М.Ю. Устимчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу № 243/10949/15-ц за позовом Цисар Ніни
Климівни до Горлівської міської ради Донецької області про
визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Відповідач у справі Горлівська міська рада Донецької об-
ласті зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Горлівка,
пр. Перемоги, 67, викликається о 09 год. 00 хв. 29 грудня
2015 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя П.І. Профатило

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Зіновік Валерій Вікторович виклика-
ється в судове засідання як відповідач у цивільній
справі за позовом ПАТ «Укргазбанк» до Зіновік В.В.
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2016 року
о 14 годині 00 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Савранський районний суд Одеської області (смт
Саврань, вул. Ген. Карначова, 5) викликає о 10 го-
дині 30 хвилин 05 січня 2016 року Гаврилюк Оксану
Анатоліївну як відповідача по цивільній справі 
№ 512/834/15-ц за позовом Гаврилюка Миколи Іго-
ровича до Гаврилюк Оксани Анатоліївни про розір-
вання шлюбу.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
за її відсутності.

Суддя В.А. Лепеха

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса:
м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», буд. № 84, каб.
№ 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засідання яке
відбудеться 11 січня 2016 року о 17 годині 00 хвилин, грома-
дянина Лагутіна Олександра Леонідовича як відповідача, по
цивільній справі № 202/7756/15-ц; провадження №
2/202/4748/2015 за позовною заявою Лагутіної Світлани Ми-
хайлівни до Лагутіна Олександра Леонідовича, третя особа:
Управління служби у справах дітей Індустріальної районної у
м. Дніпропетровську ради про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про
причини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних
даних і постановлено заочне рішення.

Суддя Волошин Є.В.

Жовтневий районний суд Миколаївської області по-
відомляє, що рішенням суду від 09 грудня 2015 року
позов Єршової Нелі Вікторівни до Єршова Віталія Оле-
говича (останнє відоме місце реєстрації: смт Воскресен-
ське, Жовтневого району Миколаївської області, вул.
Шевченка, 79) про позбавлення батьківських прав від-
носно доньки Єршової Марії Віталіївни задоволений в
повному обсязі.

В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний
суд Миколаївської області через Жовтневий районний
суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення,
рішення буде вважатися таким, що набрало законної
сили.

Суддя А.А. Саукова

Святошинський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачів: Крупського Максима Михайловича, Крупську Ла-
рису Леонідівну, останнє відоме місце їх проживання: м.
Київ, пр. Курбаса, 12-б, кв. 213 для участі в цивільній справі
за позовом ПАТ «Укргазбанк» до Крупського М.М., Круп-
ської Л.Л. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.01.2016 року о 10 год.
00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22.
Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідачів Крупського М.M., Крупської
Л.Л. до суду без поважних причин або у разі неповідомлення
про причини неявки справа буде розглядатись за їхньої від-
сутності. Ухвалою суду явку відповідачів Крупського М.М.,
Крупської Л.Л. визнано в судове засідання обов’язковою.

Суддя Л.М. Шум

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Горбача Петра Фе-
доровича, Горбач Анастасії Тимофіївни, Горбача
В’ячеслава Петровича до Горбач Оксани Миколаївни,
Кайдалова Олександра Миколайовича про визнання осіб
такими, що втратили право користування жилим примі-
щенням, викликає як відповідачів Кайдалова Олексан-
дра Миколайовича, Горбач Оксану Миколаївну, останнє
відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Набережно-Корчу-
ватська, 94, кв. 105 в судове засідання о 16 год. 00 хв.
01.02.2016 року, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О.О. Колдіна

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Мар’яновську Маріанну Георгіївну
про те, що цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «Фідобанк» до Мар’янов-
ської Маріанни Георгіївни, третя особа: Головань На-
талія Богданівна про звернення стягнення на
предмет іпотеки, призначена слуханням на 11 січня
2016 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні Києво-Свя-
тошинського районного суду Київської області за ад-
ресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи
буде проведено у вашу відсутність.

Суддя Нікушин В.В.

Тимошенко Микола Миколайович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Туполєва, 3-А, кв. 153
викликається до Святошинського районного суду 
м. Києва як відповідач в цивільній справі за позовом
Приватного акціонерного товариства «Українська по-
жежно-страхова компанія» до Тимошенка Миколи Ми-
колайовича про відшкодування шкоди в порядку
регресу. Судове засідання відбудеться о 10 годині 00
хвилин 26 січня 2016 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 7. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєвець І. Ю. 

Краснолиманський міський суд Донецької області
викликає в судові засідання, що призначені на
25.12.2015 p.: Дєнєжного В.І. об 11.30 год; Вартеро-
сян Е.В. о 13.00 год; Волосюка О.О. о 13.30 год; Бол-
довського В.О. о 14.00 год; Крамну О.О. о 14.30 год;
Якуніна С.В. о 15:00 год; Дьомінова Л.В. о 15.30 год;
за заявами КС «Аккорд» про поновлення пропуще-
ного строку. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду (м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13). 
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А.Є. Бєлоусов

В провадженні Київського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Мельник Тетяни Петрівни до Громико Ірини Генна-
діївни, третя особа: Одеська товарна біржа про ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним, у зв’язку
з чим повідомляємо відповідача Громико Ірину Ген-
надіївну про те, що судове засідання відбудеться 12
січня 2016 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Київ-
ського районного суду м. Одеси, за адресою: м.
Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Летичівський районний суд Хмельницької області
повідомляє, що цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Гарган Костянтина Костянтино-
вича про стягнення заборгованості призначено до
розгляду о 08.15 год. 28 грудня 2015 року за адре-
сою: провул. Шкільний, 4а, смт Летичів, Хмельниць-
кої області.

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

Суддя І.Б. Ходоровський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Котелевської Олени Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Котелевська Олена Анатоліївна, що
мешкає за адресою: 84526, с. Різниківка, Артемівського району,
Донецької області, вул. Леніна, 118, викликається о 09.00 годині
19 січня 2016 року до суду, каб. № 306 для участі у розгляді вка-
заної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
(Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22) ви-
кликає в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 15
січня 2016 року в якості відповідача:

- Стрельчука Миколу Миколайовича, 11.11.1989 року
народження, жителя м. Дубно, пров. Шевченка, 1, Рів-
ненської області, зареєстрованого м. Дубно, вул. Грушев-
ського, 178, кв. 15, Рівненської області у цивільній справі
за позовом Національної академії внутрішніх справ до
Стрельчука Миколи Миколайовича про відшкодування
витрат, пов’язаних з утриманням у навчальному закладі.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. К. Ходак

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. №302) 18 січня 2016 року о 15 годині 00 хвилин
буде розглядатися цивільна справа за позовом Кра-
вець Віктора Олексійовича до Шокало Варвари Олек-
сіївни, Шокало Едуарда Сергійовича, Шокало Наталі
Сергіївни про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди внаслідок пожежі. Явка відповідачів
Шокало Е. С., Шокало Н. С., у справі обов’язкова. У
разі їхньої неявки справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявними у справі матеріалами.

Суддя І. П. Прінь

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Джуджукян
Артюна Панасовича, 06.09.1965 року народження, ос-
таннє місце проживання якого: с. Андрушки, вул. Дачна,
2, Попільнянського району Житомирської області в ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Кредобанк» до Джуджу-
кяна А. П. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться о 10.00 годині 13.01.2016
року в залі Попільнянського районного суду в смт По-
пільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району Житомирської області. В разі неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Сікан В. М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дається цивільна справа:

— за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Яковенко Ан-
дрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі Яковенко Андрій Миколайович, ос-
таннє місце мешкання м. Горлівка, вул. Дубиніна, 9/49, ви-
кликається 15 год. 00 хв. 25 грудня 2015 року до суду, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю.В.Чернишов

Бородянський районний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Таранович Надії Василівни до Дорошенко
(Африканової) Алли Василівни, треті особи — Бородянська ра -
йонна державна нотаріальна контора, виконавчий комітет Немі-
шаєвської селищної ради Київської області, КП КОР «Північне
БТІ» про визнання договору дарування житлового будинку не-
дійсним, визнання права власності на 1/4 частину будинку та усу-
нення перешкод в користуванні спадковим майном викликає до
суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Леніна, 315)
Дорошенко Людмилу Василівну, яка проживає за останньою ві-
домою адресою: вул. Заводська, 8, смт Немішаєве, Бородян-
ський район, Київська область, 07853, як 3-тю особу на 14 січня
2016 року на 14 годину 30 хвилин. У разі неявки справа буде
розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Д. Унятицький

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Должненко Андрія Анатолійовича в судове засідання
по справі за позовом ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» до Должненко А.А. про
стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 10
лютого 2016 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні
Приморського районного суду, за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 218. У разі
Вашої неявки справу буде розглянуто у Вашу відсут-
ність.

Суддя О. П. Шенцева

Русакевич Микола Степанович, 1950 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого є: м.
Київ, вул. Героїв Космосу, буд. 13, кв. 54, виклика-
ється до Святошинського районного суду м. Києва
як відповідач в цивільній справі за позовом Русаке-
вич Валентини Михайлівни до Русакевича Миколи
Степановича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хви-
лин 12.01.2016 року в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О. А.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 8.) викликає на 10:00 год. 12 січня
2016 року Волкова Володимира Васильовича як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Волкової Люд-
мили Василівни до Волкова Володимира Васильовича,
третя особа: Солом’янський РВ ГУ ДМС України в м.
Києві про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

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

Суддя Шереметьєва Л.А.
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ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТяХ УкрAїнИ
нA 23 ГрУДня

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +5 +10
Житомирська +1   +6      +5 +10
Чернігівська +1   +6      +4    +9
Сумська +1   +6      +4    +9
Закарпатська +1   +6      +5 +10
Рівненська +1   +6      +7 +12
Львівська +1   +6      +8 +13
Івано-Франківська +1   +6      +8 +13
Волинська +1   +6      +8 +13
Хмельницька +1   +6      +7 +12
Чернівецька +1   +6      +8 +13
Тернопільська +1   +6      +7 +12
Вінницька +1   +6      +7 +12

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +5  +10
Кіровоградська +1     +6      +5  +10
Полтавська +1     +6      +4    +9
Дніпропетровська +1     +6      +4    +9
Одеська -2     +3      +5  +10
Миколаївська -1     +4      +5  +10
Херсонська 0     +5      +4    +9
Запорізька 0     +5      +4    +9
Харківська +1     +6      +4    +9
Донецька +1     +6      +5  +10
Луганська +1     +6      +4    +9
Крим 0     +5      +5  +10
Київ +4     +6      +7    +9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Ангели йдуть у бій 
за Луганщину

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

МУЗЕЙ НА КРИЛАХ. напередодні Дня Cвятого Миколая
кремінський Музей ангелів вирушив у подорож — відкрив пер-
шу виїзну експозицію у рубіжному та провів у тамтешній серед-
ній школі № 2 незвичну миротворчу акцію.

«наш музей недарма називають «музеєм на крилах», — роз-
повідає організатор незвичайної акції, керівник громадської ор-
ганізації «Громадянський корпус» в Луганській області олена
Стеценко. — Ми починаємо відвідувати міста української Лу-
ганщини і пропонуємо дітям вимушених переселенців написати
побажання одноліткам, що через певні обставини опинилися
на окупованій території нашого краю. Для нас дуже важливо,
що цю ідею благословив владика Сєверодонецький та Старо-
більський, архієпископ никодим. До тих миролюбних листів до-
дамо ще й пряникових янголів і знайдемо можливість передати
подарунки та листи адресатам».

Чому задумали таку сміливу акцію? річ у тім, що десятирічна
Поліна Туфекчі, яка й придумала збирати колекцію ангелів та
передала музею кілька перших крилатих фігурок, упевнена: «я
сказала мамі, що від нас відлетіли всі ангели, тому в Луганській
та Донецькій областях почалася війна. А коли ангели повер-
нуться — знову настане мир. Тому мені захотілося повернути
ангелів у наш край, зібравши їх із багатьох куточків світу», —
каже дівчинка.

Мрія Поліни вже почала втілюватися — місяць тому у кре-
мінній відкрили Музей ангелів. Його створення підтримали ба-
гато людей, зокрема й легендарна льотчиця надія Савченко.
її сестра Віра передала організаторам музею книгу, яку надія
написала в ув’язненні, й фігурку, що вони зробили разом для
новорічної ялинки у 2009 році. А першими «крилату» ініціати-
ву підхопили жителі Луганщини, які тепер проживають у Він-
ниці та одесі, Полтаві та києві, — це для них можливість пе-
редати на рідну землю хоча б маленьку вісточку миру. Тож у
колекції вже понад п’ять сотень фігурок — це і власноруч
зроблені янголятка, й ті, яким пощастило вціліти після бойо-
вих дій на Донбасі. Є подарунки з Чернівецької області, з оде-
си та італії.

У музеї розмістили карту України, аби відзначати на ній міста
й села, звідки надходять майбутні експонати. організатори
вважають, що таким чином діти зможуть більше дізнаватися
про батьківщину, і таке вивчення «ангельської» географії на-
шої країни допоможе її об’єднанню. Долучитися до цієї ініціа-
тиви може кожен охочий.

Від Миколая до Миколая
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Так назива-
ється виставка, яка щойно від-
крилася у Сумському обласно-
му художньому музеї імені 
н. онацького. Присвячена Дню
Святого Миколая, вона об’єд-
нала майже 30 барокових, ака-
демічних, традиційних, народ-

них та інших іконописних тво-
рів, що зберігаються у фон-
дах культурно-мистецького
закладу і датуються XVIII —
початком XX століть. 

різні за типами і стилістич-
ними напрямами, вони дають
уявлення про розвиток укра-
їнської національної іконо-
писної школи, її тенденції і
особливості. З-поміж пред-

ставлених ікон є справжні ра-
ритети. одна з найстаріших і
найцінніших — це козацька
ікона XVIII століття із зобра-
женням Святого Миколая
«мокрого». Експонується та-
кож академічна ікона, вико-
нана за ескізами відомого ро-
сійського живописця Віктора
Васнецова, який у 1880-х ро-
ках писав образи святих для

Володимирського собору в
києві. Відвідувачів зацікав-
люють образи Святого Мико-
лая «зимового», «весняно-
го», «відворотнього», «Мо-
жайського» та інших. За кож-
ним із них — своя неповтор-
на історія виникнення та роз-
витку. Частину експонатів
уперше представлено для
широкого загалу. 

ТРАДИЦІЇ. новорічно-різдвяні свята  — це межа, що
відокремлює старе від нового, те, що відмирає від ще не
народженого. користуючись сучасною термінологією —
це  своєрідний портал у майбутнє, який обіцяє зустріч із
чимось таємничим, дає надію, що прийдешній час буде
кращим. Цьогоріч кияни і гості столиці можуть спробува-
ти пошукати щастя  біля головної ялинки  країни, яка за-
світилася в День Святого Миколая. 

ялинка-2016  ще вища і гарніша,  ніж була торік. Двад-
цятип’ятиметрова красуня подарована столиці івано-
франківцями. До того ж вона «солодка»: імбирні пряни-
ки, величезні яблука, шматки апельсинів і цукерки — оз-
добу для першої різдвяної красуні цього року обирали всі
охочі відкритим голосуванням на сайті новорічного міс-
течка.

Головна ялинка повернулася на Софійську площу, де
до цього не встановлювалася  шість десятиліть, торік.
нині територію святкування розширили, тож і саме дійс-
тво має назву «новий рік між двома Дзвіницями».  наче
оборонці  світла величаво споглядають за всім велича-
во-барокова Святософійська і її прекрасне віддзеркален-
ня — відбудована окраса Михайлівського золотоверхого. 

Цьогоріч проїзд між ними  також став територією но-
ворічно-різдвяного містечка. Утім і за таких умов умісти-
ти всіх охочих у пікові години буде важко, тож слово за
столичною громадою: час уже порадити владі знайти  ін-
ше місце для розташованих між двома монастирями ад-
мінбудівель із сумнівною кармою. 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕДРІЗДВЯНІ ДИВА. У
Харкові із відзначення Дня по-
кровителя дітей та мандрівни-
ків — Святого Миколая —
розпочався цілий цикл ново-
річних свят. Він триватиме мі-
сяць, упродовж якого найбіль-
шу увагу приділятимуть нуж-
денним дітям і тим, які втрати-
ли своїх батьків у зоні АТо.
основним святковим майдан-
чиком для дітлахів і їхніх бать-

ків став Центральний парк
культури і відпочинку міста.
на головній сцені відбулося
дитяче розважальне шоу
«Дедостеллар-16», усі гості
свята мали змогу взяти
участь у зимових забавах і
отримати чудові призи. 

У розважальному центрі
парку на дітей чекали цікаві
шоу-програми, зимові майс-
тер-класи тощо. родзинкою
свята стала особлива про-
грама «Фабрика солодощів
Святого Миколая». на бага-

тьох  майданчиках міста від-
булися народні гуляння й
дискотеки. 

Харків’яни та гості Слобо-
жанщини дуже чекали на
благодійний концерт, під час
якого виступили руслана,
гурт «ВВ» та актори Студії
«квартал-95» з повними
мішками гумору. Порадували
глядачів і дитячі колективи
Харкова. Виручені за квитки
гроші організатори заходу
передали на потреби дітям,
батьки яких постраждали під

час бойових дій у зоні АТо.
Також у Соборі Успіння Прес-
вятої Діви Марії  у межах
Фестивалю музики і добра-
2015 завдяки концерту Co-
balt Guitar Duo зібрали пода-
рунки для дітей з Люботин-
ської школи-інтернату «Ди-
восвіт».

А тим хто у святкові дні за-
хоче поспілкуватися з брата-
ми нашими меншими, Хар-
ківський зоопарк із 19 грудня
по 7 січня знизив ціни на
вхідні квитки.

Дітвора отримала дарунки 
та святковий настрій 
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