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Люди, яким довелося
залишити рідні
домівки на сході
України, знайшли
житло на Черкащині

п’ятниця, 25 грудня 2015 РОКУ		

НАТАЛІЯ МИКОЛЬСЬКА: «Оголошено
про початок
величезного проекту
технічної допомоги,
яка стосується
збільшення експорту
України до Канади
та інтенсифікації
торгівлі».

№242 (5616)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Як захищатимуть водіїв
та потерпілих у ДТП?
Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

ЦИТАТА ДНЯ

Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання використання коштів
для реалізації проектів у рамках
Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України»

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі —
торговий представник України про реалізацію зони
вільної торгівлі та збільшення інвестицій в нашу економіку

Санкції будуть
невідворотними
ПЕРЕСТОРОГА. Верховна Рада підтримала 291 голосом зміни до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
(щодо надання уряду повноважень застосовувати адекватні заходи економічного характеру до держави-агресора). Завдяки
цьому з 1 січня Кабінет Міністрів зможе реагувати на запровадження Росією ембарго на українські товари аналогічними обмежувальними заходами. Під час представлення законопроекту в парламенті Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк наголосив, що
Росія тривалий час намагалася побороти Україну не тільки воєнними, фінансовими заходами, а й економічним тиском та економічним впливом у вигляді шантажу, щоб не допустити набуття чинності зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Глава уряду нагадав, що за останні три роки Україна втричі зменшила залежність від Росії. Наприклад, обсяг експорту з України до РФ
колись становив приблизно 35% порівняно з нинішніми 12%.
«Ми захищатимемо внутрішній ринок України», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
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ЦИФРА ДНЯ

95 %

ОБГОВОРЕННЯ. Законопроект, який влаштовує

сягає на сьогодні середня
завантаженість швидкісних поїздів
в Україні в усіх напрямках

всіх учасників ринку, передбачає нечуване досі
поетапне підвищення страхових сум за автоцивілкою
в еквіваленті 1 і 5 мільйонів євро

Чого вартий казанок, втрачений під час бою
АКТУАЛЬНО. Відповіді на запитання, що найбільше цікавлять бійців, які перебувають

у зоні АТО або повертаються звідти
Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Ж

урналістська робота дарує часті зустрічі з військовими ЗСУ. Теми розмов різні. Та раз по раз вони зводяться
до соціального захисту, до роз-

повідей про життя до, під час і
після війни, про ситуації, що
трапляються в зоні проведення бойових дій. Особливо беруть
за душу такі картини, в яких на
поверхні бачиш якийсь абсурд.
Якось боєць Сергій Д. розповів,
як по завершенні важкого бою

(це ще з тих, перших, коли доводилося більше покладатися
на інтуїцію, а не на команди згори) командир наказав перевірити майно. Яким же було здивування бійців, коли почули, що
за втрачене під час бою їм доведеться заплатити подвійну вар-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2299.7289
EUR 2510.3841
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.2421
за 10 рублів

тість! Співрозмовник повідав,
що як на те ще й тактичні рукавички зіпсував, бо довелося ремонтувати бойову машину. Зрозуміло, війна не буває без втрат,
бодай матеріальних.
Через різні причини, зокрема через недостатню поінфор-

мованість бійців та їхніх родичів або через невміння чи небажання командирів провести
роз’яснювальну роботу серед
підлеглих, і виникають невдоволення та нарікання й на
інші аспекти армійського життя.

встановлені Національним банком України на
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2015 р. № 1343-р
Київ

Про внесення змін до переліку інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися у 2015 році
за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, у тому числі тих,
що фінансуються з метою погашення
кредиторської заборгованості, зареєстрованої
органами Державної казначейської служби
станом на 1 січня 2015 року
Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення
кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської
служби станом на 1 січня 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766, — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 30 липня 2015 р. № 824, від 8 вересня
2015 р. № 927, від 23 вересня 2015 р. № 1015, від 21 жовтня 2015 р. № 1148, від
4 листопада 2015 р. № 1215 та від 4 грудня 2015 р. № 1270, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1343-р
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,
у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення
кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами
Державної казначейської служби станом на 1 січня 2015 року
У графі «Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту
регіонального розвитку)»:

реклама



оголошення



у позиції «Усього» цифри «2887 895,565» замінити цифрами «2889 668,212»;
у позиції «Вінницька область»:
в абзаці тридцять дев’ятому цифри «13 378,6» замінити цифрами «10 000»;
абзац сорок шостий виключити;
в абзаці сорок дев’ятому цифри «6283,2» замінити цифрами «2727,3»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«9732,9 тис. — Обласна лікарня імені Пирогова, м. Вінниця — будівництво
хірургічного корпусу (перша черга)»;
у позиції «Дніпропетровська область»:
в абзаці дев’ятому цифри «56 099,777» замінити цифрами «50 948,723»;
в абзаці десятому цифри «7593,131» замінити цифрами «3154,385»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «11 848,422» замінити цифрами «19 589,821»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «4234,6» замінити цифрами «6083,001»;
у позиції «Житомирська область»:
в абзаці першому цифри «114 218,941» замінити цифрами «115 991,588»;
в абзаці другому цифри «4841,613» замінити цифрами «2914,063»;
в абзаці третьому цифри «7314,4» замінити цифрами «9087,047»;
абзаци двадцять третій і двадцять п’ятий виключити;
в абзаці двадцять восьмому цифри «1080» замінити цифрами «2160»;
в абзаці тридцять сьомому цифри «8977,093» замінити цифрами
«10 477,093»;
абзац тридцять дев’ятий виключити;
в абзаці сороковому цифри «1994,815» замінити цифрами «506,934»;
в абзаці п’ятдесят восьмому цифри «1080» замінити цифрами «2160»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«1080 тис. — шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому у Володарсько-Волинському районі;
1080 тис. — шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому у Коростенському районі;
2153,5 тис. — будівля дошкільного навчального закладу № 43 по вул.
I-й Партизанській, 12а — капітальний ремонт (енергоефективна термосанація);
1079,782 тис. — будівля дошкільного навчального закладу № 6 по вул. Старочуднівській, 4 — капітальний ремонт (енергоефективна термосанація);
318,729 тис. — котельня навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа I—II ступенів — колегіум», с. Стрижівка Коростишівського району — реконструкція;
695,027 тис. — приміщення навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I—II ступенів — колегіум», с. Стрижівка Коростишівського району
— реконструкція (енергоефективна термосанація);
332,864 тис. — котельня Народицького районного будинку культури по вул.
1 Травня, 18, смт Народичі — технічне переоснащення;
382 тис. — котельня загальноосвітньої школи I—II ступенів по вул. Корольова, 1, с. Стовпинка — реконструкція;

виклики до суду

Оголошується конкурс на заміщення посади ректора
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» оголошує конкурс на заміщення посади ректора Міжрегіональної Академії управління персоналом.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою,
мають учене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати такі документи:
1) заява про участь у конкурсі на ім’я засновника;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см;
3) автобіографія;
4) копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
5) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається
відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний
вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
6) довідка про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) копію паспорта, засвідчену претендентом;
9) копія трудової книжки;
10) письмова згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за
місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.
Документи надсилати на адресу: 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2. Міжрегіональна Академія управління персоналом.
Електронна пошта: kadry_maup@ukr.net
Телефон для довідок: (044) 490-95-13.

Вимога щодо дострокового повернення кредиту та сплати заборгованості
за кредитним договором
У зв’язку з порушенням позичальниками термінів сплати чергових платежів за кредитними договорами, ТОВ «Порше Мобіліті» вимагає достроково повернути кредит в повному обсязі за наступними кредитними договорами:
50010166 Горбань Алла Анатоліївна; 50008576 Гудкова Ірина Борисівна; 50005587 Конін Володимир Анатолійович; 50005504 Пряженцев Володимир Олександрович; 50002187 Непелева Оксана Юріївна; 50010948 Півень Олександр Вячеславович; 50009356 Остроушко Юрій
Володимирович; 50008001 Оберемок Артем Євгенович; 50006194 Кузьменко Вадим Миколайович;
50007543 Балаба Віктор Михайлович; 50010420 Лось Володимир Васильович; 50001813 Журбенко Костянтин Миколайович; 50010735 Кляцька Ірина Вікторівна; 50006342 Стецюра Микола
Олександрович; 50002931 Ващенко Катерина Олександрівна; 50009457 Ломанова Світлана Василівна; 50003868 Кошура Володимир Євгенович; 50006912 Давидов Андрій Володимирович;
50002466 Борисов Борис Леонідович; 50002582 Шевцова Наталія Вікторівна; 50006638 Тряпіцин
Олександр Володимирович; 50010457 Кернична Галина Іванівна; 50002613 Чілібі Петро Ілліч;
50009429 АФ «Кутейніковський Агропродукт», ТОВ; 50003031 Ларгіна Алла Миколаївна; 50002639
Бручко Юрій Іванович; 50008882 Фірсюк Роман Миколайович; 50005097 Захарова Юлія Анатоліївна; 50008529 Ягірський Віктор Олександрович; 50002654 Ладик Олександр Володимирович;
50004801 Халімов Олександр Шамільович; 50004835 Ченський Михайло Анатолійович; 50007057
Коцаба Василь Васильович; 50003740 Говін Сергій Миколайович; 50002935 Ахметзянов Альберт
Гільметдінович; 50004089 Кудренко Іван Іванович; 50004187 Плотніков Сергій Олексійович;
50002809 Кузнєцов Олексій Володимирович; 50003548 Комаров Роман Олександрович; 50007075
Стойловська Олена Володимирівна; 50004714 Близнюк Олександр Борисович.
Для отримання остаточного розрахунку до сплати просимо звертатися до відділу по роботі з
клієнтами ТОВ «Порше Мобіліті» за тел. (044) 498-66-01.



реклама

Чернігівський районний суд Запорізької області (71202, смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Універсал банк».
- № 329/1359/15-ц до Горностай Володимира Вікторовича, Горностай
Світлани Олександрівни про стягнення заборгованості, та викликаються
до суду на 28.12.2015 року на 14-00 годину, суддя Покопцева Д. О.
- № 329/1297/15-ц до Азізової Світлани Петрівни та Азізова Рафіса
Макатдясовича про стягнення заборгованості, та викликаються до суду
на 28.12.2015 року на 10-00 годину, суддя Покопцева Д. О.
- № 329/1307/15-ц до Моткова Олександра Георгійовичата, Моткової
Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості, та викликаються
до суду на 29.12.2015 року на 11-00 годину, суддя Пода Н. М.

оголошення

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, каб. № 48) викликає в судове засідання, яке відбудеться 12.01.2016 року о 09 год. 50 хв., каб. № 48, відповідача
Єрмоленка Валентина Олександровича за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Єрмоленка В.О. про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя І. Й. Наумова



виклики до суду

Чорнухинський районний суд Полтавської області викликає Дядя
Сергія Анатолійовича (адреса проживання: с. Сухоносівка Чорнухинського району Полтавської області) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент-банк» до Дядя Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 29 грудня 2015 року о 10.00 год. у приміщенні суду за
адресою: смт Чорнухи, вул. Комсомольська, 12 Полтавської області.
Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя І. І. Орел

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає
відповідача Лошак Миколу Савелійовича, місце проживання
якого: вул. Остерська, 16, с. Лошакова Гута, у судове засідання
на 28 грудня 2015 року об 11.00 год. (вул. Леніна, 7, смт Козелець, Чернігівська область, 17000) у справі за позовом ПАТ
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» до Лошак Миколи Савелійовича про
відшкодування збитків.
Суддя Бузунко О. А.
Суддя Т. В. Маржина

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Косячука Леоніда Архиповича, який мешкає за адресою: с. Березова
Балка Вільшанського р-ну Кіровоградської області, що судовий розгляд
по цивільній справі № провадження 2/484/1826/15 за позовом Косячук
Олени Володимирівни до Косячука Леоніда Архиповича про визнання
нерухомого майна особистою приватною власністю відкладено на
29.12.2015 року о 09 год. 00 хв.
На вказану дату в призначений час відповідачу слід з’явитися до суду
з паспортом та ідентифікаційним кодом.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України,
буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних
чи доказів (постановлене заочне рішення).

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адреса
суду: Хмельницька область, м. Нетішин, пр-т Незалежності, 12)
викликає в судове засідання на 10 год. 29 грудня 2015 року як
відповідача Галанюк Людмилу Іванівну, 14 червня 1962 року
народження, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Галанюк Людмили Іванівни про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом
передачі у власність AT «Дельта Банк».
Суддя Ходоровський Б. В.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як
відповідача Чернишову Тетяну Володимирівну по цивільній
справі № 425/2478/15ц; 2/425/1064/15 за позовом ПАТ «Дельта
банк» до Чернишової Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 30 грудня
2015 року о 08 год. 40 хв. у приміщенні Рубіжанського міського
суду.
У разі неявки відповідача в судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О. Л. Овчаренко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
Загублений судновий білет на туристичний гідроцикл
знаходиться цивільна справа №310/8814/15-ц за позовом Публічного ак«Bombardier GTX 4 Тес SC Ltd» №ZZW2124B404,
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Кротова Дмитра Юрійовича,
зареєстрований «УКА-4740-К»
третя особа — Кротова Олена Миколаївна, про стягнення заборгованості
на Шарову Вікторію Василівну,
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 30
вважати недійсним.
грудня 2015 року о 8 год. 30 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонБілокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 18
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі
64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел. (06153) 3-63-75.
Суд викликає Кротова Дмитра Юрійовича як відповідача, Кротову № 409305815-ц за позовом Мельника Сергія Володимировича до ВолоОлену Миколаївну як третю особу. Явка до суду обов’язкова. В разі не- шиної Олени Володимирівни про розірвання шлюбу.
Суддя Полєно В. С.
явки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
судді Морозової І.В. перебуває кримінальне провадження за
обвинуваченням Гурського Артема Петровича. Малиновським
районним судом здійснюється виклик обвинуваченого Гурського Артема Петровича для участі в підготовчому судовому
засіданні по кримінальному провадженню № 521/17665/15-к
1-кп/521/875/15 за ст. 368 ч. 3 КК України, яке відбудеться 05
січня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань
Малиновського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Василя Стуса, 1-а.
Суддя Стеценко О. С.
Суддя І. В. Морозова

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів у судове засідання Огурцову Людмилу Іванівну та Огурцова Сергія Васильовича по справі № 420/3221/15-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Огурцової Людмили Іванівни та Огурцова Сергія
Васильовича про стягнення кредитної заборгованості.
Засідання відбудеться 12 січня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання – 18 січня 2016 року о 08 год. 00 хв.)
за адресою: Луганська обл., смт Новопсков, вул. Леніна 28.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.



438,995 тис. — котельня Кочерівської загальноосвітньої школи I—III ступенів,
с. Кочерів Радомишльського району — технічне переоснащення;
1072,882 тис. — котельня Чуднівської гімназії по вул. 50-річчя Жовтня, 1,
м. Чуднів — реконструкція»;
у позиції «Львівська область»:
в абзаці п’ятому цифри «5488» замінити цифрами «3088»;
в абзаці шостому цифри «1675,87» замінити цифрами «1550,87»;
в абзаці десятому цифри «644» замінити цифрами «1044»;
абзаци одинадцятий і п’ятнадцятий виключити;
в абзаці дев’ятнадцятому цифри «2000» замінити цифрами «2300»;
в абзаці двадцять першому цифри «2333,209» замінити цифрами
«4833,209»;
в абзаці тридцять третьому цифри «678,566» замінити цифрами «882,566»;
в абзаці сорок першому цифри «3000» замінити цифрами «4500»;
в абзаці сорок п’ятому цифри «4677» замінити цифрами «3177,282»;
в абзаці сорок шостому цифри «3801,362» замінити цифрами «4591,362»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«500 тис. — дитячий дошкільний заклад на площі Авіації, 19а, м. Новий Калинів Самбірського району — будівництво (коригування)»;
у позиції «Рівненська область»:
абзац тридцятий виключити;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«2900 тис. — котельня по вул. Грушевського, 170в, м. Дубно — реконструкція»;
у позиції «Хмельницька область»:
в абзаці другому цифри «7158,96» замінити цифрами «8158,96»;
в абзаці третьому цифри «25 000» замінити цифрами «22 600»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «3470,73» замінити цифрами «4870,73»;
в абзаці тридцять четвертому цифри «3540,69» замінити цифрами «2540,69»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«1000 тис. — Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки по вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута —
реконструкція з добудовою існуючої будівлі під гуртожиток»;
у позиції «Чернігівська область»:
в абзаці шістнадцятому цифри «2661,594» замінити цифрами «2576,088»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «6849,578» замінити цифрами
«6127,243»;
в абзаці тридцятому цифри «1916,861» замінити цифрами «1629,248»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«873,519 тис. — будівля Хмільницького навчально-виховного комплексу по
вул. Шкільній, 1, с. Хмільниця Чернігівського району — реконструкція;
221,935 тис. — загальноосвітня школа I—III ступеня імені Шевченка по вул.
Жовтневій, 11, м. Мена — реконструкція з улаштуванням тамбура, заміною
вікон».

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гуділова Віктора Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Гуділов Віктор Валентинович, останнє відоме місце реєстрації та мешкання
якого: вулиця Тернова, будинок 113, квартира 277, м. Маріуполь, Донецька область, викликається для участі у розгляді вищевказаної цивільної справи по суті на 28 грудня 2015 року
о 10.00 годині та 30 грудня 2015 року о 08.00 годині, кабінеті № 218.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Андріянова В’ячеслава Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Андріянов В’ячеслав Вікторович, останнє відоме місце реєстрації
та мешкання якого: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 9 Травня, 7, квартира 59, викликається для участі в розгляді вищевказаної цивільної справи на 29
грудня 2015 року о 09.30 годині, кабінет № 201, другий поверх.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Мельник І. Г.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа
№ 591/6591/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Бондаренко Світлани Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
викликає до суду Бондаренко Світлану Іванівну, останнє відоме місце проживання:
м. Суми, вул. Ковпака, буд. 89, кв. 77, як відповідачку по справі на 20 січня 2016
року о 15.30 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми,
що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх,
головуючий суддя Грищенко О. В. При собі необхідно мати документ, що посвідчує
особу. В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута в її
Суддя Ковтуненко О. В. відсутність за наявними матеріалами в справі.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
ФОРУМ» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються
на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», на електронному торговельному
майданчику Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»
№№
лотів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Найменування активу
Трикімнатна квартира, 125,7 м2,
на 6 поверсі: м. Київ, вул. Туманяна,
15 а, кв. 9
Трикімнатна квартира, 126,8 м2,
на 12 поверсі: м. Київ, вул. Туманяна, 15 а,
кв. 33
Трикімнатна квартира, 129 м2,
на 15 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 45
Трикімнатна квартира, 125,6 м2,
на 22 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 73
Трикімнатна квартира, 125,6 м2,
на 23 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 77
Трикімнатна квартира, 125,7 м2,
на 24 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 81
Однокімнатна квартира, 55.3 м2,
на 24 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 82
Трикімнатна квартира, 127,8 м2,
на 5 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 92
Трикімнатна квартира, 130,3 м2,
на 13 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 124
Трикімнатна квартира, 130,5 м2,
на 21 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 156
Трикімнатна квартира, 130 м2,
на 22 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 160
Трикімнатна квартира, 124,6 м2,
на 4 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 161
Трикімнатна квартира, 124,4 м2,
на 4 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 164
Трикімнатна квартира, 126,5 м2,
на 7 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 173
Трикімнатна квартира, 129,3 м2,
на 19 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 305
Трикімнатна квартира, 129,5 м2,
на 20 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 309
Трикімнатна квартира, 128,5 м2,
на 22 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 313
Трикімнатна квартира, 129,3 м2,
на 22 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 316
Двокімнатна квартира, 107,1 м2,
на 22 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 319
Однокімнатна квартира, 56,1 м2,
на 4 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 321
Трикімнатна квартира, 125,6 м2,
на 12 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 355
Трикімнатна квартира, 125 м2,
на 18 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 379
Однокімнатна квартира, 56 м2,
на 25 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 405
Двокімнатна квартира, 88,4 м2,
на 25 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 406
Трикімнатна квартира, 107,7 м2,
на 2 поверсі:
м. Київ, вул. Пирогова, 6а, кв. 22
Нежитлове приміщення, 570,8 м2,
на 3 поверсі
м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 та основні
засоби
Трикімнатна квартира, 121,0 м2,
на 4 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 415
Трикімнатна квартира, 126,6 м2,
на 9 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 21
Трикімнатна квартира, 126,4 м2,
на 7 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 335
Двокімнатна квартира, 93,7 м2,
на 20 поверсі:
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 478
Трикімнатна квартира, 54,4 м2,
м. Київ, вул. Ризька, буд. 8, кв. 24

Початкова ціна
продажу, грн. *

Гарантійний
внесок
(без ПДВ), грн.

1 724 216,00

172 421,60

1 739 304,60

173 930,46

1 769 481,81

176 948,18

1 722 844,31

172 284,43

1 722 844,31

172 284,43

1 724 216,00

172 421,60

1 085 717,97

108 571,80

1 753 021,52

175 302,15

1 787 313,80

178 731,38

1 790 057,18

179 005,72

1 783 198,73

178 319,87

1 709 127,39

170 912,74

1 706 384,01

170 638,40

1 735 189,53

173 518,95

1 773 596,89

177 359,69

1 776 340,27

177 634,03

1 762 623,36

176 262,34

1 773 596,89

177 359,69

1 639 001,34

163 900,13

1 101 424,56

110 142,46

1 722 844,31

172 284,43

1 714 614,16

171 461,42

1 099 461,24

109 946,12

1 582 104,59

158 210,46

7 148 988,00

714 898,80

18 085 784,40

1 808 578,44

1 787 880,00

178 788,00

1 870 620,00

187 062,00

1 867 670,00

186 767,00

1 502 840,00

150 284,00

1 211 600,00

121 160,00

* ПДВ врахований у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Лоти №№ 1-25 виставляються на другі торги зі знижкою 10%. Приміщення лоту №26 виставляється на другі торги із знижкою 10%, основні засоби лоту №26 виставляються на перші
торги.
Квартири лотів №№1-24 передані в іпотеку НБУ.
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 13.01.2016 року.
У разі, якщо учасник аукціону (електронні торги) зробив крок в останні 5 хвилин до часу
закінчення аукціону (електронні торги), час проведення аукціону (електронні торги) продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визначено учасника аукціону (електронні торги),
що запропонував найвищу ціну.
Початкова ціна продажу знижується на 10%, якщо за 30 хвилин до закінчення торговельної сесії жоден із зареєстрованих учасників не виявив бажання придбати майно за початковою ціною.
Місце проведення аукціону (електронні торги): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 06.01.2016 о 17 год. 00 хв.
З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону (електронні торги) можна ознайомитись на веб-сайті Організатора: www.polonex.com.ua
Умови продажу:
Кожний учасник аукціону (електронні торги), який реєструється, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення
про здійснення процедури ліквідації», текст яких розміщені на веб-сайті Організатора аукціону (електронні торги).
Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС» винагороду за проведення аукціону (електронні торги).
Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону (електронні торги) вносяться на
поточний рахунок Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
у м. Києві, МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429.
Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Торги за лотами №№1-26 відбудуться за наявності одного учасника.
Торги за лотами №№27-31 відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придбане майно протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Всі витрати, пов’язані з укладенням
та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплатою державного мита (послуг
нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям заборон та інші сплачує покупець - переможець аукціону.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна в робочі дні
за їх місцезнаходженням, попередньо направивши підписану заяву на огляд на адресу
Info@forum.ua. Додаткову інформацію щодо активів можна отримати за телефонами
(044) 205-38-91, 205-38-89.
Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа
«ПОЛОНЕКС»: 01601, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4;
тел.: (044) 223-40-27, графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
Прийом заяв та реєстрація на участь в аукціоні (електронні торги) проводиться на вебсайті Організатора: www.polonex.com.ua, починаючи з дня оприлюднення цього оголошення.

Димитровський міський суд Донецької області (м. Димитров, Донецька область, вул. Артема, буд. 73) викликає Ніколаєнкова Володимира Васильовича на 11 січня 2016 року о 09.00 год. як відповідача
у цивільній справі № 2/226/1486/2015 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія»
до Ніколаєнкова Володимира Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі вашої неявки в судове засідання справа буде розглянута у
вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Ж. Є. Редько

У Державному космічному агентстві України
проводиться конкурс із зарахування до кадрового резерву на 2016 рік
на посади державних службовців
першої-другої категорії, призначення на які здійснюється Президентом
України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів
України чи погоджуються з Кабінетом Міністрів України

В провадженні Олександрівського районного суду Кіровоградської області знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Кущенка Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості.
29 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Олександрівського
районного суду Кіровоградської області за адресою: 27300, сел. Олександрівка, вул. Радянська, 21, Олександрівського району Кіровоградської області (суддя Безуматов М. В.) відбудеться слухання цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кущенка Анатолія Анатолійовича про
стягнення заборгованості. В судове засідання викликається як відповідач
Кущенко Анатолій Анатолійович.

Найменування державного органу, адреса та контактні телефони:
Державне космічне агентство України (далі — ДКА України) 01010,
м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30.
Контактні телефони: (044) 281-62-67, (044) 281-62-68 — начальник відділу персоналу та запобігання корупції ДКА Кузьмін Володимир Родіонович.
Перелік посад, на які формується кадровий резерв:
— Голова Державного космічного агентства України
— перший заступник Голови ДКА
— заступник Голови ДКА
Основні вимоги до претендентів:
До участі в конкурсі допускаються особи, які є громадянами України,
вільно володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, мають стаж
державної служби не менш як п’ять років та займають (займали) посади в
державних органах чи органах місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії або мають стаж роботи не менш як п’ять років на посадах
керівників державних підприємств, установ та організацій, їх заступників.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які досягли встановленого
законом граничного віку перебування на державній службі, визнані в установленому порядку недієздатними, мають судимість, позбавлені права
займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк, в інших випадках, установлених законами.
Строк прийняття документів — протягом 30 календарних днів після
опублікування оголошення.
Перелік документів для участі в конкурсі визначено Порядком, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2007 № 272.
Дата, місце і час проведення конкурсу: місце проведення — м. Київ, вул.
Московська, буд. 8, корп. 30, к. 630; рішення про дату та час проведення
конкурсу буде прийняте Головою ДКА та доведене до претендентів.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом Шульги
Дмитра Олексійовича до Джаббарова Джавид Рустам огли, Страхового товариства з додатковою відповідальністю «Гарантія» про відшкодування шкоди,
завданої дорожньо-транспортною пригодою.
Відповідачі: Джаббаров Джавид Рустам огли мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Жарікова, 25/6. Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Гарантія» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 56,
оф. 13, викликаються на 30.12.2015 року на 09:00 до Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області, до каб. № 3, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Шевченківський районний суд м Чернівці викликає Бойда Олександра Миколайовича, 01.10.1961 року народження, останнє відоме місце проживання:
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, буд. 7-А, кв. 4, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бойда Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене на 09-30 год. 29 грудня 2015 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачам надати заперечення на
позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у випадку їх неявки в судове засідання, справа буде розглянута за їх відсутності.
У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа № 310/10904/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до
Крикунова Костянтина Борисовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 06.01.2016 року о 10.00 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідача Крикунова Костянтина Борисовича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Максименко Г. І. про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Максименко Ганна Ігорівна, що проживає за адресою:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Димитрова, б. 48 а, кв. 6, викликається на
08.10 годину 11 січня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Суддя Токарєв А. Г.

Суддя В. М. Чебан

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Веренчук Людмилу Володимирівну, 27.01.1955 року народження, останнє відоме місце проживання:
м. Чернівці, вул. Ентузіастів, буд. 12, кв. 72, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Веренчук Віктора Степановича, Веренчук Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене на 09-30 год. 29 грудня 2015 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачам надати заперечення на позов
та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи і у випадку їх неявки в судове засідання
справа буде розглянута за їх відсутності.
У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Печенізький районний суд Харківської області викликає Ринкевич (Ренкевич-Кролевцову) Наталію Євгенівну як відповідача по цивільній справі
№ 633/352/15-ц за позовом Чугуївського міжрайонного прокурора Харківської
області в інтересах держави в особі Державного підприємства «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», Мартівської сільської ради Печенізького району
Харківської області до Ринкевич Наталії Євгенівни про стягнення заборгованості по сплаті за користування лісовими ресурсами, розірвання договору.
Судове засідання відбудеться 12 січня 2016 року об 11 годині 00 хвилин в
приміщенні Печенізького районного суду Харківської області (Харківська обл.,
смт Печеніги, вулиця Леніна, будинок, 48-А).
У разі неявки відповідачки в судове засідання слухання справи буде відбуватися за її відсутністю. Крім того, суд роз’яснює відповідачці про її обов’язок
повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Чебан

Суддя О.В. Танасевич

Колісник Станіслав Павлович, 13.08.1979 року народження, останнє місце
проживання чи мешкання: 04205, місто Київ, проспект Оболонський, будинок
103, викликається у відкрите судове засідання як відповідач о 10.00 годині
06 січня 2016 року у цивільній справі за позовом Поташкін Юрія Павловича
до Колісник Станіслава Павловича, треті особи: Поташкін Павло Олексійович,
Лазепнікова Ольга Олегівна про відшкодування шкоди, завданої ДТП.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Решетник Т.О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.
Петровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
відповідач Колісник Станіслав Павлович вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання,
яке відбудеться 05 січня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Доценка Василя Анатолійовича, Доценка Анатолія
Анатолійовича, останнє відоме місце проживання яких: Донецька область,
смт Старобешеве, вул. Гоголя, 47, як відповідачів за первісним позовом та
позивачів за зустрічним позовом та ТОВ «Волот», яке знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Молодих Шахтарів, б. 86А, офіс 9, в якості третьої особи
в цивільній справі № 328/3859/15-ц за позовом ПАТ «Піреус Банк МКБ» до
Доценка Василя Анатолійовича, Доценка Анатолія Анатолійовича, третя особа:
ТОВ «Волот» про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічною позовною заявою Доценка Анатолія Анатолійовича до ПАТ «Піреус
Банк МКБ» про визнання припиненим договору поруки.

Суддя Т. О. Решетник

Суддя Погрібна О. М.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Агарахімова Ельгуна по цивільній справі № 752/13590/15-ц за позовом
Моторно (транспортного) страхового бюро України до Агарахімова
Ельгуна про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Судове засідання відбудеться 03 лютого 2016 року о 12 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.
Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти позову
з посиланням на докази чи повідомити про поважність причин неявки.
В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки
неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.
Суддя Плахотнюк К.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Кобилко Вадима Валерійовича,
Скоропісової Тетяни Максимівни про стягнення боргу за договором
кредиту. Відповідачі у справі Кобилко Вадим Валерійович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, буд. 110, кв. 73, Скоропісова Тетяна Максимівна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, буд.
110, кв. 73, викликаються о 09 годині 00 хвилин 12 січня 2016 року
до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.
Суддя Носовська Л.О.

У зв’язку із розглядом цивільної справи № 2-4289/15 за позовом
ПАТ «БМ Банк» до Коверника В. А., третя особа: Бойчук І.В. про звернення стягнення на предмет іпотеки, Оболонський районний суд
м. Києва викликає як відповідача Коверника В. А., в якості третьої
особи Бойчука І. В. в судове засідання на 15.02.2016 p. о 16.00 год.
Адреса суду: Україна, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19,
суддя Шевчук А. В.
У разі неявки у судове засідання сторони з’ясування обставини у
справі проводиться на підставі доказів, про подання яких було заявлено до або під час судового засідання.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі,
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання на 19.01.2016 року о 13.00 год. як відповідачів Ващенка Костянтина
Анатолійовича, Ващенко Марину Василівну, Ващенка Максима Костянтиновича за позовом Управління Північно-Кримського каналу до Ващенка
Костянтина Анатолійовича, Ващенко Марини Василівни, Ващенка Максима
Костянтиновича про зняття з реєстрації місця проживання з наступним виселенням.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного
суду Херсонської області за адресою: вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.
У разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде розглядатися
за їх відсутності за наявними у справі доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачам їх обов’язок повідомити суд про
причини неявки у судове засідання.

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

Суддя С. П. Савчак

25 грудня 2015 року, п’ятниця, № 242
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реклама. оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовами Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами.
Відповідачі:
Крохмальова Світлана Василівна, 13.03.1961 року
народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чайковського, буд. 2.
Забродченко Дмитро Олександрович, 02.09.1984
року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня,
буд. 22, кв. 26.
Усманов Роман Талгатович, 20.10.1985 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Тімірязева, буд. 3.
Сафіуллін Жаміль Наільйович, 07.04.1963 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Леніна, буд. 253.
Полякова Яна Юріївна, 07.10.1985 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Свердлова, буд. 164.
Красних Денис Олександрович, 10.08.1981 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, Харцизький р-н, с. Гірне, вул. Шахтарська, буд.
27, кв. 24.
Викликаються на 29 січня 2016 року о 10.00 годині
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №
14, для участі у розгляді справ. До розгляду цивільних
справ пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їх відсутність
на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено
заочні рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Лісниківська сільська рада Києво-Святошинського
району Київської області, відповідно до Закону України
«Про оренду державного та комунального майна», оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення,
що належать територіальній громаді с. Лісники, а саме:
нежитлове приміщення, площею 25 кв.м, розташоване на
другому поверсі адміністративного будинку Лісниківської
сільської ради за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, пров. Колгоспний, 22; нежитлове приміщення, площею 22 кв.м, розташоване на
першому поверсі приміщення Клубу Лісниківської сільської ради за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, пров. Колгоспний, 22.
Заяви щодо оренди переліченого нерухомого майна
приймаються протягом 10 робочих днів після розміщення
оголошення за адресою: 08172, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, пров. Колгоспний, 22.
Додаткову інформацію з приводу оренди переліченого
майна можна отримати за тел. (04598) 9-68-09.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Козлова
Олександра Вікторовича по справі
№ 433/3090/15-ц за позовом Абрамової Інни Ігорівни до Козлова
Олександра Вікторовича про стягнення аліментів.
Засідання відбудеться 10 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв. за
адресою: Луганська область, смт
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Солонянський районний суд Дніпропетровської області
повідомляє, що 05 січня 2016 року о 15 годині 00 хвилин
у приміщенні суду (вул. Строменко, 1А, смт Солоне, Дніпропетровська область) відбудеться судове засідання по
цивільній справі № 192/1747/15-ц, провадження
2/192/614/15 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Пузь Миколи
Олександровича про стягнення заборгованості.
У судове засідання, відповідно до ч. 3 ст. 122 ЦПК України, викликається як відповідач: Пузь Микола Олександрович, 25 липня 1974 року народження, можливим
місцем проживання якого є: с. Гончарка, вул. Миру, буд.
10, Солонянського району, Дніпропетровської області. У
разі неявки в судове засідання відповідача Пузь Миколи
Олександровича та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини своєї неявки, справу буде розглянуто за його
відсутності та ухвалено рішення суду.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач:
Гепенко Микола Сергійович, 14.03.1960 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Комсомольська, буд. 197а, викликається на
18 січня 2016 року о 10.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Н. О. Щербина

Суддя Хоменко Д. Є.

Гряменко Алла Геннадіївна викликається в судове засідання по
розгляду цивільної справи за позовом Гряменко Валерія Олександровича до Гряменко Алли Геннадіївни
про

розірвання

шлюбу

на

25.01.2016 року о 14.15 год. в Деснянський районний суд м. Києва
(м. Київ, пр-т. Маяковською, 5-в,
каб. № 11).
Суддя О. В. Мальченко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Бистрова
Михайла Олександровича по справі № 433/2618/15ц за позовом Сороколат Юлії Ігорівни до Бистрова
Михайла Олександровича про стягнення аліментів.
Засідання відбудеться 5 лютого 2016 року о 09
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. С. Стеценко
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Глухова Віталія Володимировича, Глухову Ольгу Сергіївну
як відповідачів у судове засідання
по цивільній справі №426/4666/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Глухова Віталія Володимировича,
Глухової Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 30 грудня 2015 року о 14.00
год.
У разі неявки на вказане судове
засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. О. Половинка

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідача Яворського Володимира Олександровича в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Яворської Вікторії Олександрівни до Яворського
Володимира Олександровича про надання дозволу на постійні виїзди дитини в окремі райони Луганської області
України без згоди батька, яке відбудеться 15 січня 2016
року об 11 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 25 січня 2016 року об 11 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Сопунова Юрія Леонідовича (Луганська
область, м. Стаханов, вул. Стаханова, 1/84) у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/3058/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен
Банк Аваль» м. Київ до Сопунова Юрія Леонідовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, третя
особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «СамейТраст» (код ЄДРПОУ 33922551, 37500, Полтавська область,
м. Лубни, вул. Радянська, 1/5), яке відбудеться 15 січня 2016
року о 13 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Фисюк Катерину Іванівну, 25.06.1956 року народження, яка була зареєстрована: м. Чернівці, вул.
Каштанова, 50-Е/1, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відкладено на 11.01.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Садгірського районного
суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки в судове
засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність
за наявними матеріалами.
Суддя Тріска А. І.

Повідомляються Цуркан Анжела Миколаївна та
Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Величко Оксана Леонідівна Цуркан Олег Володимирович, що 05.01.2016 р. о
09.30 годині в приміщенні Заводського районного
(09113, Київська область, місто Біла Церква, вулиця суду м. Запоріжжя в каб. № 8 за адресою: вул. Л.
Сломчинського, 4/35, тел./факс: (04563) 6-30-45) Чайкіної, 65, відбудеться розгляд цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства
повідомляє про відкриття спадщини на майно після
«Альфа Банк» до Цуркан Анжели Миколаївни, Цурпомерлого 10.07.2015 року Максимченка Івана Пет- кан Олега Володимировича про стягнення заборгоровича, 18.03.1925 р.н. Спадкоємці померлого ви- ваності, у разі неявки відповідачів справа буде
розглядатися без їхньої участі на підставі наявних
кликаються до приватного нотаріуса для з’ясування доказів.
Суддя Ю. І. Ретинська
повного кола спадкоємців.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 12 січня 2016 р. о 17 годині 30 хвилин в залі
засідань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто
Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гончарука Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач Гончарук Олександр Володимирович. В разі його неявки в судове засідання позов
може бути розглянутий за його відсутністю та на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Л. М. Чернявська

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 15 лютого 2016 р. о 14 годині 45 хвилин в
залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Князькова Олександра Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач Князьков Олександр Васильович.
В разі його неявки в судове засідання позов може
бути розглянутий за його відсутністю та на підставі
наявних у справі доказів.
Суддя Л. М. Чернявська

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса
суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №
504) викликає фізичну особу-підприємця Янковського Сергія Валерійовича, як відповідача, о 14 годині 00 хвилин 26 січня 2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом Зорінця Павла Ігоровича до фізичної особи-підприємця Янковського
Сергія Валерійовича про захист прав споживачів, розірвання договору підряду та стягнення грошових
коштів.
В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність за наявними матеріалами у справі.
Суддя І. П. Романишена

Снігурівський районний суд Миколаївської області викликає як відповідача Бойка Вадима Сергійовича,
28.08.1987 р.н., останнє місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Кошевого, 23, о 16.00 годині 30 грудня 2015 року на розгляд цивільної справи за
позовом Броннікової Аліни Вікторівни про розірвання
шлюбу, який відбудеться у приміщенні районного суду
за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул.
Генерала Плієва, 69, зал судового засідання № 1.
У разі неявки відповідача справа буде розглядатися
за його відсутності. В порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України
судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних
у справі даних.

Святошинський районний суд м. Києва викликає відповідачів: ГО «Інститут відкритої політики», останнє відоме місцезнаходження: м.
Київ, вул. Горького, 107; ТОВ «Екобуд», останнє відоме місцезнаходження: м. Київ, вул.
Г. Юри, 9, к. 414, для участі в цивільній справі
за позовом Немилостивого К.М. до ГО «ІВП»,
ТОВ «Екобуд» про визнання права власності.
Судове засідання відбудеться 28.01.2016
року о 13 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 142, каб. 22. Суддя Шум Л.М.
У разі неявки відповідачів: ГО « Інститут відкритої політики», ТОВ «Екобуд» до суду без
поважних причин або у разі неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглядатись за їхньої відсутності. Ухвалою суду явку
відповідачів визнано в судове засідання
обов’язковою.

В Ірпінський міський суд Київської області на 20.01.2016 р. о 09 год. 00 хв. викликається відповідач Сафроненко Юрій
Анатолійович, 18.12.1962 р.н., у справі за
позовом Горго Зінаїди Іванівни до Сафроненка Юрія Анатолійовича, третя особа:
Ірпінський MB ГУ МВС України в Київській
області, про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.
В разі неявки до суду (Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7),
справа буде розглядатися у вашу відсутність.
Суддя Л. М. Шум
Суддя Д. Є. Чернов

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Свереда Ігоря Драгошовича як
відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 715/2541/15-ц, провадження №
2/715/1030/14 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Свереда Ігоря Драгошовича про стягнення заборгованості о 09 год. 30 хв. 25 січня
2016 року в зал судового засідання Глибоцького районного суду Чернівецької області за
адресою: Чернівецька область, смт Глибока,
вул. Борцям за Волю України, 2-а.
Останнє відоме місце проживання Свереда
Ігоря Драгошовича: с. Коровія, Глибоцького
району Чернівецької області.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному
порядку.
Суддя Ю. П. Григорчак

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Святовець Ірину, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Бажана, 9-в, кв. 5, вам
необхідно 18 січня 2016 року о 09.30 год. з’явитися
до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб. 222, на розгляд цивільної справи за позовом Святовець Юрія
Олеговича до Святовець Ірини про розірвання
шлюбу.
У разі неявки відповідача до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а справу буде
розглянуто без вашої участі.
Суддя І. О. Юзефович
Суддя О. Ф. Сирбул
20.01.2016 р. об 11 год. в приміщенні Новомиргородського районного суду Кіровоградської області
відбудеться судовий розгляд цивільної справи
№ 395/1461/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

до

Романюка

Сергія

Анатолійовича,

03.12.1962 р.н., про стягнення заборгованості.
Суддя В. А. Орендовський

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 14.12.2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 409/3132/15-ц
за позовом Щастинської обласної загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів в інтересах
малолітнього Копаленко Михайла Михайловича до
Копаленко Михайла Михайловича щодо позбавлення батьківських прав і стягнення аліментів, третя
сторона: Служба у справах дітей Новоайдарської
районної державної адміністрації.
Оскарження рішення суду можливо на протязі 10
днів з дня офіційної публікації.
Суддя Полєно В. С.

Новопсковський районний суд Луганської області
повідомляє, що 10.12.2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 420/3003/15-ц за позовом Щастинської обласної загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів в інтересах
малолітньої Дєгтярьової Надії Олексіївни до Дєгтярьова Олексія Петровича про позбавлення батьківських прав і стягнення аліментів, третя особа:
Служба у справах дітей Новоайдарської районної
державної адміністрації.
Суддя В. В. Заботін

В Ірпінський міський суд Київської області на
20.01.2016 р. о 10 год. 00 хв. викликається як відповідач Сафроненко Юрій Анатолійович, 18.12.1962
р.н., у справі за позовом Сафроненко Олени Алімівни до Сафроненко Юрія Анатолійовича про стягнення аліментів на утримання повнолітньої доньки,
яка продовжує навчання на стаціонарі.
В разі неявки до суду ( Київська область, м. Ірпінь,
вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у
вашу відсутність.
Суддя М. Є. Лисенко
Суддя Д.Є. Чернов

До відома спадкоємців, 21.12.2015 року заведена
спадкова справа № 111/2015 у Тимошенка М. М.,
приватного нотаріуса Кремінського районного нотаріального округу Луганської області, адреса розташування робочого місця: Луганська область,
Кремінський район, місто Кремінна, проспект
Дружби, 13, після смерті Головчанського Володимира Михайловича, 01.02.1958 року народження,
який помер 30.06.2015 року, останнє місце реєстрації та проживання якого було за адресою: Луганська
область, Кремінський район, селище Красноріченське, вулиця Б. Хмельницького, будинок № 133.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Карасенко Світлану
Олегівну (адреса: 41600, м. Конотоп, вул. Будівельників, 32/13, Сумської області) як відповідача та Карасенка Артема Вікторовича
(адреса: 41600, м. Конотоп, вул. Будівельників, 44/88, Сумської області) як третю особу
по цивільній справі №2/577/1766/15 за позовною заявою Карасенка Віктора Яковича
до Карасенко Світлани Олегівни, третя
особа: Карасенко Артем Вікторович, про визначення порядку користування житлом, у
судове засідання, яке відбудеться 30 грудня
2015 року об 11.00 годині в приміщенні суду
за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8, каб. 5, телефон 2-56-48. При
собі необхідно мати паспорт.

Суддя В. В. Гетьман

Тальнівський районний суд Черкаської області повторно викликає як відповідача Ахмедова Едгара Кайінбеговича, 02.02.1991 року
народження, у судове засідання по справі за
позовом Ахмедової Анни Вікторівни по Ахмедова Едгара Кайінбеговича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів, яке призначено
на 15.01.2016 року об 11 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Черкаська обл.,
м. Тальне, вул. Соборна, 42, під головуванням
судді Фролова О.Л.
У разі неявки відповідача в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням і по справі буде винесено
рішення.
У разі неявки в судове засідання з поважної
причини відповідач зобов’язаний повідомити
суд про неявку та її причину.

Шевченківський районний суд м. Києва
(адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №504) викликає Скибінського Юрія Володимировича як
відповідача на 14 годину 00 хвилин 28
січня 2016 року для розгляду цивільної
справи за позовом Юрченко Олександри
Володимирівни до Скибінського Юрія Володимировича, третя особа: Києво-Святошинська державна адміністрація
Київської області, про позбавлення батьківських прав.
В разі неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.
Суддя О. Л. Фролов
Суддя І. П. Романишена

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
АСТРОНОМІЧНА ПРАВДА. Минула найдовша ніч року, і саме час
запалювати свічки на різдвяному
вінку. Коли православні українці
тільки починають готуватися до зимових святкувань, Різдво за Григоріанським календарем уже на порозі. Приміром, у Німеччині цими днями святкова метушня захопила
усіх: діти прикрашали будинки паперовими гірляндами, батьки купували подарунки й солодощі та ховали їх у потаємних місцях.
На кухні найліпших німецьких
господинь вже пашіють рум’яні імбирні пряники та неймовірно запахли заготовлені прянощі на святковий марципановий штолен (різдвяний пиріг). А новорічний ярмарок,
що традиційно упродовж трьох тижнів посідає своє почесне місце на
головній площі будь-якого села чи
містечка, притягує перехожих своїми яскравими ятками.
Позаду Святвечір, коли на вечерю в тісному сімейному колі збираються рідні під дахом батьківського
будинку та не лише думають про
щось приємне, що чекає їх у майбутньому, а й згадують близьких,
які вже далеко, і моляться за добробут живих.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ГРУДНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Діти-сироти розповіли свої історії
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
КНИЖКОВИЙ ДИПТИХ. У Сумах майже одночасно пройшли
презентації двох щойно видрукуваних книжок, які відразу зацікавили читацьку аудиторію.
«Моєї душі торкнувся янгол»
— так називається збірка художніх творів, автори яких — дітисироти із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Сумської області. Всього представлено творчість 28 хлопчиків
і дівчаток з непростою долею. За
кожним віршем, оповіданням,
замальовкою — власний погляд
на життя, події, що відбуваються
навколо.
Як наголосила під час презентації директор Сумського обласного центру соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді Тетяна Шевченко, ця дебютна збірка матиме
продовження. Адже по-справ-

жньому обдарованих дітей набагато більше, аніж умістила книга.
Тож найближчим часом слід чекати на друге видання.
А в Сумській міській бібліотеці
імені Тараса Шевченка читачам
представили збірник «Рідне місто
моє!», присвячений 360-й річниці
заснування міста Суми. У ньому
надруковані вірші, оповідання,
пісні, які визнано переможцями
міського творчого конкурсу на
честь ювілейної дати.

За словами завідувача відділу
культури і туризму Сумської
міськради Наталії Цибульської,
журі розглянуло десятки робіт,
які наскрізь пройняті любов’ю до
міста над Пслом, його багатої історії. І що поважнішим стає вік
обласного центру, то величніше
і ніжніше звучать літературні та
музичні акорди на його честь.
Обидві книги поповнять бібліотеки обласного центру і районів
області.

Дівчатам є з кого брати приклад. Олімпійська колода колись стала золотою для Ніни Бочарової
ротьби. На підході обладнання
для інших олімпійських видів
спорту. Однак треба враховувати, що процес державних закупівель та постачання спортивного
інвентарю досить складний і тривалий. «На жаль, часто виникають обставини, які від нас не залежать. Це стосується зокрема
нового обладнання для кульової
стрільби. З нашого боку все було
зроблено. Однак німецька поліція, посилаючись на рішення свого уряду, відмовилася видавати

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

дозвіл на ввезення в Україну малокаліберної гвинтівки 5,6 мм.
Очевидно, це пов’язано з бойовими діями на сході України. Такі
перешкоди і різні нюанси виникають постійно, — поділився своїми
тривогами з читачами соцмережі
посадовець.
Однак спортсмени чекають від
нас реальних справ, міністерство зобов’язане робити це за
замовчуванням. Насамперед це
стосується заміни застарілого інвентарю. Не все у нас виходить
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так, як має бути в ідеалі. На те, як
бачимо, є різні й об’єктивні причини. Принаймні, вже можемо
звітувати про такі перші позитивні результати нашої роботи на
прикладі спортивної гімнастики»,
— зазначив Ігор Жданов.
Як відомо, Кабінет Міністрів
надав понад 17 мільйонів гривень на закупівлю спортивного
інвентарю. У міністерстві обіцяли
провести закупівлі і встановити
нове обладнання для спортсменів до кінця року.
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Півмільйона —
для ветеранів АТО
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»
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ОБІЦЯНКИ ВИКОНУЮТЬ. На
олімпійській базі в Конча-Заспі
триває монтаж сучасного обладнання, яке Мінмолодьспорту закупило для потреб національної
збірної зі спортивної гімнастики.
«Уважно стежу за цим процесом», — написав міністр молоді і
спорту Ігор Жданов у мережі
Фейсбук.
За його словами, вже встановлено гімнастичний кінь, колоду,
змонтовано паралельні бруси,
дівчата вже пробують різновисокі
бруси, хлопці стрибають на новому батуті. Монтується сучасна
гімнастична доріжка, кладуться
нові мати. Також на базі лежить
закуплений міністерством гімнастичний килим. Тепер у нашої
збірної буде два сучасні килими
на для різних потреб.
Обладнанням спортсмени та
тренери задоволені. Як зазначає
тренер Олега Верняєва Геннадій
Сартинський, дуже важливо, що
це саме ті снаряди, на яких проходитимуть змагання під час
Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Все
це неабияк підвищить якість тренувального процесу.
Днями на базі мають також
встановити нові килими для бо-
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Гімнасти отримали нове обладнання
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ТЕЛЕМАРАФОН. У Запоріжжі відбувся обласний телемарафон до Дня захисника України за участі волонтерів, членів ради
ветеранів АТО та представників обласної влади. Участь у ньому
взяли майже 15 тисяч небайдужих запоріжців, практично з кожного населеного пункту області. Найактивнішими були представники промисловості та місцевої влади. Всього телемарафон
зібрав 428 518 гривень, з них 228 тисяч надійшли на рахунки Ради ветеранів АТО. По сто тисяч гривень переказали Запорізькі
міська та обласна влада. Розпорядником коштів стане консультативна рада ветеранів АТО при ОДА.
За даними її очільника В’ячеслава Зайцева, нині в Запорізькій
області проживає майже п’ять тисяч демобілізованих захисників
Вітчизни. Передовсім кошти направлять на допомогу інвалідам
АТО, тим, хто потребує якісного лікування, дорогих протезів. Фінансуватимуть заходи з вшанування загиблих у зоні АТО. Область втратила 106 своїх синів. На жаль, не кожному з них встановлено меморіальні дошки, віддано гідну шану, що безумовно
виправлять їхні воїни-побратими. Учасники телемарафону презентували новорічний подарунок для військових — календар
«Разом до перемоги», де сторінки кожного місяця прикрашають
світлини запорізьких волонтерів та воїнів АТО в українському
національному вбранні.
— Це єдиний в Україні телемарафон допомоги учасникам
АТО, — коментує подію заступник голови Запорізької ОДА Едуард Гугнін. — Упевнений, дуже важливо у вирішенні проблем наших захисників та їхніх родин покладатися не лише на бюджет,
а й на наші підприємства і небайдужих громадян. Цього року вже
придбано 15 квартир для АТОвців та їхніх сімей. До нового року
плануємо купити ще одну. Триває робота і з виділення землі,
реалізуємо й інші проекти, які триватимуть і наступного року.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/5885/2015 за позовом Медведєва Петра Сергійовича до
Горлівської міської ради Донецької обл. про визнання права власності на
спадкове майно призначена до розгляду на 30.12.2015 р. о 10.30 год. за
адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2
(2 поверх).
Явка відповідача — Горлівської міської ради, зареєстрованої за адресою: м. Горлівка, Донецька обл., вул. Перемоги, буд. 67 — обов’язкова.
При собі мати довіреність.
Суддя Руденко Л.М.
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