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Не голод, 
а Голодомор 

ЦИТАТА ДНЯ

ІГОР БІЛОУС:

Світ має визнати 
злочини проти 
нашого народу

ПАМ’ЯТЬ. Верховна Рада закликала міжнародну спільноту 
визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського 
народу. Про це йдеться у зверненні вітчизняного парламенту 
до керівництва демократичних держав світу. 

Україна в ті роки пережила страшну трагедію — Голодомор, 
який забрав мільйони людських життів. «Злочинний комуністич-
ний тоталітарний режим насильницьким шляхом вилучав продо-
вольство, влаштовував блокади сіл та цілих районів, забороняв 
виїзд за межі охопленої голодом України, згортав сільську тор-
гівлю, зумисне створив для українців такі життєві умови, що бу-
ли розраховані на фізичне їх знищення», — йдеться в документі. 
Така політика режиму, переконані народні депутати, — злочин 
проти людяності відповідно до Конвенції ООН від 9 грудня 1948 
року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. 

Перший віце-спікер ВР Андрій Парубій зазначив, що нині 
Україна знову стала жертвою воєнної та інформаційної агре-
сії «сталінських послідовників з Кремля», які прагнуть прихо-
вати свої злочини.

ЦИФРА ДНЯ

11,3 млн тонн    
соняшнику з рекордною врожайністю 

2,2 тонни з гектара зібрали 
українські аграрії в 2015 році  

«Оголошення 
про продаж Одеського 
припортового заводу, 
сподіваюся, з’явиться 

вже наприкінці 
січня 2016 року».

пРогНозИ АКТУАЛЬНо

Епідемії вірусу 
грипу, що спричинив 
смерть двох жінок 
у Києві, фахівці 
не очікують

Збірка статей 
Григорія Грабовича 
спрямована проти 
зашкарублості 
в пізнанні Шевченка

голова Фонду державного майна про продаж 
держпакета акцій підприємства після ухвалення 
ВР змін до приватизаційного законодавства

РоКоВИНИ. Сьогодні Україна запалює свічки в пам’ять 
про його жертви і згадує тих, хто, ризикуючи 
кар’єрою, свободою, навіть життям, зберігав 
і оприлюднював відомості про геноцид українців

Життєва правда бойового отця
пІДТРИМКА. Інколи досить кількох слів, щоб урятувати військового від необдуманих кроків

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Коли йдеться про підтрим-
ку військових, ми зазвичай 

вкладаємо в це поняття мате-
ріальні потреби чи технічне за-
безпечення. На жаль, у цій си-
туації духовні потреби захис-

ників відходять на другий план. 
Хоч саме там, де смерть щодня 
зазирає хлопцям в очі, потрібне 
не лише потужне озброєння, а 
й щира розмова з тим, кому мо-
жеш довіритися. В такій ситуа-
ції на допомогу приходять вій-
ськові священики, яким почас-
ти потрібно бути ще й психоло-

гами. Про те, як сприймають ка-
пеланів наші військові та мир-
не населення Донбасу, цікавлю-
ся у протоієрея Павла Найдено-
ва, який понад 20 разів був у зо-
ні проведення АТО. 

На буремному сході нашої 
країни протоієрей Павло Най-
денов чимало бачив. Проте в йо-

го пам’яті закарбувалась зви-
чайна на перший погляд, але ду-
же красномовна картина. Піс-
ля Великодня отець Павло по-
їхав служити молебні й розда-
вати нашим захисникам гостин-
ці в село Луганське, що на пере-
довій поблизу Дебальцевого. В 
центрі населеного пункту він по-

бачив ошатний, недавно збудо-
ваний дитячий садок, в одній із 
стін якого зяяла величезна ді-
ра. Він зайшов через неї в примі-
щення і побачив, що інтер’єр ди-
тячого закладу не зазнав 
змін: на поличках лежали 
іграшки, на стінах висіли 
дитячі малюнки… 
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9. У підпункті 3 пункту 68 у графі «Строк виконання» слово «червня» за-
мінити словом «жовтня».

10. Підпункти 4 і 5 пункту 72, пункти 79 і 82, підпункти 1 і 2 пункту 83,
підпункт 3 пункту 84, пункти 89, 93 і 98 виключити.

11. У пункті 76 у графі «Зміст заходу» абзаци четвертий і п’ятий виклю-
чити.

12. У пункті 101:
1) підпункти 15 і 16 виключити;
2) у підпункті 17 у графі «Строк виконання» цифри і слово «31 березня»

замінити цифрами і словом «30 вересня».
13. У пункті 102 у графі «Строк виконання»:
1) у підпункті 5 слово «квітня» замінити словом «вересня»;
2) у підпункті 6 цифри і слово «31 травня» замінити цифрами і словом

«30 жовтня».
14. У підпункті 1 пункту 105 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«29 травня» замінити цифрами і словом «30 вересня».
15. Підпункт 1 пункту 106 виключити.
16. У підпункті 3 пункту 108 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«31 березня» замінити цифрою і словом «1 вересня».
17. У підпункті 1 пункту 109 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«31 березня» замінити цифрами і словом «30 жовтня».
18. Пункти 114 і 115 виключити.
19. У пункті 121:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції: 
«1) розроблення та подання до 30 грудня    Мінекономрозвитку»;
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження щодо 
внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2013 р. № 586 
«Про схвалення Концепції 
створення системи державної 
підтримки експорту України»
2) у підпункті 2 у графі «Строк виконання» цифри і слово «30 червня»

замінити цифрами і словом «15 вересня».
20. Підпункти 4—10 пункту 128, підпункт 2 пункту 129 і підпункт 1 пункту

133 виключити.
21. У пункті 144:
1) підпункт 1 виключити;
2) у підпункті 2 графу «Зміст заходу» викласти у такій редакції:
«2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо під-

вищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».
22. У підпункті 1 пункту 148 у графі «Строк виконання» слово «квітня»

замінити словом «листопада».
23. У пункті 155:
1) підпункт 1 виключити;
2) у підпункті 2 графу «Зміст заходу» викласти у такій редакції:
«2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внут-

рішній водний транспорт».
24. Пункти 159 і 162 виключити.
25. У підпункті 1 пункту 165 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«20 березня» замінити цифрами і словом «30 вересня».
26. Підпункт 3 пункту 178 викласти у такій редакції:
«3) розроблення та подання               до 30 листопада    Мінприроди».
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-
правового акта щодо 
захоронення відходів
27. У пункті 184:
1) у підпункті 1 у графі «Строк виконання» слово «вересня» замінити

словом «листопада»;
2) підпункт 2 виключити.
28. У пункті 185:
1) підпункти 6,  8—10 і 13 виключити;
2) у графі «Строк виконання»:
у підпунктах 7 і 11 цифри і слово «30 червня» замінити цифрами і сло-

вом «13 листопада»;
у підпункті 16 слово «травня» замінити словом «грудня».
29. У підпункті 1 пункту 186 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«30 травня» замінити цифрою і словом «1 листопада».
30. У пункті 187:
1) підпункти 3, 5 і 6 виключити;
2) у підпункті 4 графу «Зміст заходу» викласти у такій редакції:
«4) супроводження у Верховній Раді України проекту закону про оцінку

впливу на довкілля».
31. У пункті 188:
1) у підпункті 1 у графі «Строк виконання» слово «червня» замінити сло-

вом «листопада»;
2) підпункт 3 виключити;
3) у підпункті 4 у графі «Строк виконання» цифри і слово «29 травня»

замінити цифрою і словом «1 грудня».
32. Підпункт 1 пункту 203, підпункт 2 пункту 204 і пункт 212 виключити.
33. У підпункті 1 пункту 213 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«15 березня» замінити цифрами і словом «30 вересня».
34. У пункті 214:
1) підпункт 1 виключити;
2) у підпункті 2 графу «Зміст заходу» викласти у такій редакції:
«2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо про-

зорого механізму набуття права оренди землі».
35. У підпункті 1 пункту 215 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«15 серпня» замінити цифрами і словом «30 вересня».

36. Пункти 218 і 223 виключити.
37. У підпункті 2 пункту 226:
у графі «Строк виконання» слово «червня» замінити словом «грудня»;
графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій редакції:

«Мінагрополітики
МЗС
Мінекономрозвитку».

38. У пункті 227:
у графі «Строк виконання» слово «червня» замінити словом «грудня»;
графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій редакції:

«Мінрегіон
Мінагрополітики».

39. Пункт 228 виключити.
40. У пункті 231 у графі «Строк виконання»:
1) у підпункті 1 цифри і слово «31 серпня» замінити цифрою і словом

«1 жовтня»;
2) у підпункті 2 цифри і слово «31 жовтня» замінити словами «прийняття

відповідного закону»;
3) у підпункті 5 цифри і слово «30 червня» замінити цифрою і словом

«1 жовтня».
41. У підпункті 2 пункту 233 графу «Відповідальні за виконання» ви-

класти у такій редакції:
«МОЗ
Мінагрополітики
Державна служба 
з питань безпечності
харчових продуктів 

та захисту  споживачів».
42. Підпункти 1 і 2 пункту 241 виключити.
43. У пункті 242 у графі «Строк виконання»:
1) у підпункті 1 цифри «15» замінити цифрами «30»;
2) у підпункті 4 цифру і слово «1 липня» замінити цифрами і словом «30

грудня».
44. Пункт 245 виключити.
45. У пункті 246 у графі «Строк виконання» цифри і слово «31 березня»

замінити цифрами і словом «30 вересня».
46. У пункті 247:
1) у підпункті 3 у графі «Строк виконання» слово «травня» замінити сло-

вом «жовтня»;
2) підпункт 4 виключити.
47. У пункті 249:
1) підпункт 1 викласти у такій редакції:
«1) розроблення та подання до 30 вересня    Міненерговугілля
Кабінетові Міністрів України НКРЕКП»;
проекту закону про ринок 
електричної енергії України 
2) у підпункті 3 у графі «Строк виконання» цифри і слово «20 березня»

замінити цифрами і словом «30 вересня».
48. Підпункти 5—7 пункту 250 і пункт 255 виключити.
49. У пункті 256:
1) у підпункті 1 у графі «Строк виконання» цифру і слово «1 квітня» за-

мінити цифрами і словом «30 грудня»;
2) підпункт 2 виключити.
50. У пункті 257:
1) підпункт 1 виключити;
2) у підпункті 2 графу «Зміст заходу» викласти у такій редакції:
«2) супроводження у Верховній Раді України проекту закону щодо удос-

коналення процедури відведення земельних ділянок під час надання їх для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

51. У підпунктах 1 і 2 пункту 258 і пункті 260 у графі «Строк виконання»
цифри і слово «30 березня» замінити цифрою і словом «1 грудня».

52. Підпункт 2 пункту 261 виключити.
53. У підпункті 1 пункту 262 у графі «Зміст заходу» слова «, а також

транспортування і поставки теплової енергії» виключити.
54. У підпункті 2 пункту 263 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«10 квітня» замінити цифрами і словом «30 жовтня».
55. У пункті 266:
1) у підпункті 1 у графі «Строк виконання» цифри і слово «30 квітня»

замінити цифрою і словом «1 листопада»;
2) підпункти 3 і 4 виключити.
56. У пункті 267:
1) у підпункті 1 у графі «Строк виконання» слово «квітня» замінити сло-

вом «листопада»;
2) підпункт 2 виключити;
3) у підпункті 4 у графі «Строк виконання» слово «червня» замінити сло-

вом «грудня».
57. У пункті 269 графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій

редакції:
«Міненерговугілля
Мінекономрозвитку».

58. Підпункт 2 пункту 272 і підпункти 1 і 2 пункту 278 виключити.
59. У підпункті 3 пункту 290 у графі «Відповідальні за виконання» слово

«Мінекономрозвитку» замінити словом «Міненерговугілля».
60. Підпункт 9 пункту 296, підпункт 1 пункту 302, пункт 306 і підпункт 1

пункту 307 виключити.
61. У пункті 308:
1) у підпункті 1 у графі «Строк виконання» слово «червня» замінити сло-

вом «жовтня»;
2) підпункт 2 виключити.
62. У підпункті 2 пункту 311 у графі «Строк виконання» слово «червня»

замінити словом «грудня».

63. У пункті 314:
1) підпункти 1 і 2 виключити;
2) у підпункті 5 у графі «Строк виконання» слово «квітня» замінити сло-

вом «листопада»;
3) підпункт 6 викласти у такій редакції:
«6) реалізація положень після опублікування МОЗ».
законодавчих актів щодо відповідного закону
реформування діяльності у визначений
закладів охорони здоров’я ним строк
64. Пункт 315 і підпункти 1 і 2 пункту 319 виключити.
65. У пункті 324:
1) підпункти 3—7 виключити;
2) у підпункті 8 у графі «Строк виконання» слово «червня» замінити сло-

вом «вересня».
66. У підпункті 1 пункту 331 у графі «Строк виконання» цифри і слово

«29 травня» замінити цифрами і словом «30 вересня».
67. Підпункти 1 і 2 пункту 334, підпункт 2 пункту 345, пункт 347 і під-

пункти 3 і 4 пункту 360 виключити.
68. У пункті 365:
1) у підпунктах 3 і 4:
у графі «Строк виконання» слова і цифри «до 30 червня» замінити сло-

вами «протягом року»;
графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій редакції:

«Мінфін
Мінекономрозвитку»;

2) підпункт 8 викласти у такій редакції:
«8) проведення перегляду протягом року Мінфін
портфеля проектів Світового Мінекономрозвитку
банку в Україні інші центральні

органи виконавчої
влади
АТ «Укрексімбанк»
(за згодою)»;

3) у підпункті 10 графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій
редакції:

«Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон
АТ «Укрексімбанк» 
(за згодою)
Мінсоцполітики
МОЗ»;

4) у підпункті 11:
у графі «Строк виконання» слова і цифри «до 30 липня» замінити сло-

вами «протягом року»;
графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій редакції:

«Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон»;

5)   у підпункті 12 графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій
редакції:

«Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон»;

6) підпункт 13 виключити;
7) у підпункті 15:
у графі «Строк виконання» слова і цифри «до 30 липня» замінити сло-

вами «протягом року»;
графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій редакції:

«Мінфін
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінрегіон
МОН»;

8) у підпункті 17:
у графі «Строк виконання» слова і цифри «до 30 березня» замінити сло-

вами «у строки підписання Угоди про позику (Друга позика на політику
розвитку) між Україною та МБРР»;

графу «Відповідальні за виконання» викласти у такій редакції:
«Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС»;

9) у підпунктах 18 і 19 графу «Відповідальні за виконання» викласти у
такій редакції:

«Мінфін
Мінекономрозвитку».

69. У підпункті 3 пункту 367 у графі «Строк виконання» цифри і слово
«31 липня» замінити цифрами і словом «30 грудня».

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом Орлової Наталії Володи-
мирівни до Орлова Костянтина Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Орлов Костянтин Олександрович, який мешкає в м. Донецьку
по вул. Палладіна, буд. 14, кв.6, викликається о 15 годині 01 грудня 2015 року та о
14.50 годині 04 грудня 2015 року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у 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 на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Приват
Банк» до Марцинюк Едуарда Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач у справі Марцинюк Едуард Сергійович
(зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Толстого, буд.
101) викликається на 03 грудня 2015 року о 09.30 годині до суду, каб. 
№ 308, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає особу, яка притягується до
адміністративної відповідальності, Миронова Олексія Миколайовича (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: м. Донецьк, вул. Ясна, буд.
21-А) в судове засідання по справі про адміністративне правопорушення 
№ 219/10632/15-п, 3/219/2966/2015 відносно Миронова Олексія Миколайо-
вича за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
164 КУпАП, яке відбудеться 03 грудня 2015 р. о 09 годині 00 хвилин.

У випадку неприбуття правопорушник повинен повідомити суд про при-
чину неявки інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Чимітової Ганни Сергіївни до Чимітова Мон-
гола Бодієвича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Чимітов Монгол Бодієвич, який зареєс-
трований в с. Каменськ м. Маріуполя по вул. Містечко Охорони,
буд. 4, кв. 11, викликається о 15 годині 03 грудня 2015 року та
о 08 годині 07 грудня 2015 року до суду, кабінет № 14, 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої  заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає від-
повідача Паламарчука Ігоря Васильовича (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Ві-
льямса, буд. 18, кв. 16) по цивільній справі № 219/9335/15-ц,
2/219/3883/2015 за позовною заявою Паламарчук Наталії Мико-
лаївни до Паламарчука Ігоря Васильовича, третя особа — Орган
опіки та піклування виконавчого комітету Краматорської міської
ради про позбавлення батьківських прав в судове засідання, яке
відбудеться 03 грудня 2015 року о 09 годині 30 хвилин.

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

Суддя Конопленко О. С.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Старущенко Валентини Вікторівни до Стару-
щенко Ольги Геннадіївни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі Старущенко Ольга Геннадіївна, яка за-
реєстрована в м. Маріуполі по вул. Машинобудівельній, буд. 88,
кв. 25, викликається о 15.30 годині 03 грудня 2015 року та о
08.10 годині 07 грудня 2015 року до суду, кабінет № 14, 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну
справу за позовом Кіян Ганни Іванівни до Кіян Олени Анатоліївни
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Відповідачка по справі Кіян Олена Анатоліївна, яка зареєс-
трована в м. Маріуполі по вул. Динамівській, буд. 58, виклика-
ється о 15.15 годині 03 грудня 2015 року та о 08.20 годині 07
грудня 2015 року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа
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Козятинський міськрайонний суд викликає як відповідача - Лисюк
Наталію Максимівну по цивільній справі № 133/2444/15-ц за позовом
Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк»
до Лисюк Наталії Максимівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться об 11 годині 00 хвилин 03 грудня 2015 року в
приміщенні суду за адресою: м. Козятин, вул. Грушевського, 64 в залі
судових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за Вашої відсутності, від-
повідно до ч.9 ст.74 з опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя В. Л. Сєчко

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Кова-
ленко Світлану Миколаївну як відповідача по цивільній справі
№736/1448/15-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Коваленко Світ-
лани Миколаївни про стягнення заборгованості в судове засідання на
30 листопада 2015 року на 09 год. 30 хв. Адреса суду: м. Корюківка
Чернігівської області, вул. Шевченка, 66, зал № 2, суддя Корх О. І.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі,
передбачені ст.169 ЦПК України. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області по-
відомляє Тунон Олега Володимировича про те, що судовий роз-
гляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Тунон Олега Володимировича про стягнення заборгованості при-
значений на 02.12.2015 року на 10.30 год. У вказаний час відпо-
відачу необхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул.
К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів та постановлене заочне рішення.

Суддя Д. А. Паньков

Втрачене 
посвідчення

учасника 
бойових дій серія

АБ № 577759, 
видане Андреєву

Дмитру 
Володимировичу

04 жовтня 
2005 року, 

вважати 
недійсним. 

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа 
№ 591/5753/15-а, провадження 2-а/591/307/15 за позовом Управління соціального за-
хисту населення Сумської міської ради до Олексієнка Валентина Івановича про стяг-
нення тимчасової державної допомоги.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає
до суду Олексієнко Валентина Івановича, останнє відоме місце проживання: м. Суми,
вул. П. Комуни, буд. 11, як відповідача по справі на 09 грудня 2015 року о 13-00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, що
розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх,
головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа буде розглянута в його
відсутність.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація запрошує Бурбу Едгарда Юрі-
йовича на засідання Комісії з питань захисту прав дітей, де буде розглянуте питання про на-
дання органом опіки та піклування письмового висновку щодо необхідності позбавлення
його батьківських прав відносно малолітньої Бурби Аделаїди, 2012 р.н.

Засідання комісії відбудеться 02.12.2015 о 15.00 в приміщенні Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42, 3 поверх, ка-
бінет 312 б.

Голосіївський районний суд м. Києва запрошує Бурбу Едгарда Юрійовича на судове за-
сідання цивільної справи № 752/14609/15 ц за позовом Тимощук Богдани Анатоліївни до
Бурби Едгарда Юрійовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Засі-
дання відбудеться 10.12.2015 о 9 годині 15 хв. в приміщенні Голосіївського районного суду
за адресою: вул. Потєхіна, 14 а, каб. 13. 

Суддя Хоменко О. Л.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-
вадження у справі № ІБ-5296/15 за позовом ТОВ «ІДЕЯ ЛІЗИНГ»
до фізичної особи-підприємця Шемет Дениса Анатолійовича
(м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Садова, буд. 3, кв. 34) про
стягнення заборгованості та повернення предмету лізингу за
Договором фінансового лізингу № ФЛ/52-2013 від 18.12.2013.
Судове засідання відбудеться 10.12.2015 р. о 9-00 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 810. З позовом мож-
ливо ознайомитися, звернувшись до третейського суду за
телефоном (044) 516-52-10 чи ел.поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене також на сайті тре-
тейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя
Тропотяга Р. П.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-
вадження у справі № ІБ-5297/15 за позовом ТОВ «ІДЕЯ ЛІЗИНГ»
до фізичної особи-підприємця Шемет Дениса Анатолійовича
(м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Садова, буд. 3, кв. 34) про
стягнення заборгованості та повернення предмету лізингу за
Договором фінансового лізингу № ФЛ/53-2013 від 18.12.2013.
Судове засідання відбудеться 10.12.2015 р. о 9-00 год. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 810. З позовом
можливо ознайомитися, звернувшись до третейського суду за
телефоном (044) 516-52-10 чи ел.поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене також на сайті тре-
тейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя
Тропотяга Р. П.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-
вадження у справі № ІБ-5298/15 за позовом ТОВ «ІДЕЯ ЛІЗИНГ»
до фізичної особи-підприємця Шемет Дениса Анатолійовича
(м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Садова, буд. 3, кв. 34) про
стягнення заборгованості та повернення предмету лізингу за
Договором фінансового лізингу № ФЛ/54-2013 від 18.12.2013.
Судове засідання відбудеться 10.12.2015 р. о 9-00 год. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 810. З позовом
можливо ознайомитися, звернувшись до третейського суду за
телефоном (044) 516-52-10 чи ел.поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене також на сайті тре-
тейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя
Тропотяга Р.П.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-
вадження у справі № ІБ-5299/15 за позовом ТОВ «ІДЕЯ ЛІЗИНГ»
до фізичної особи-підприємця Шемет Дениса Анатолійовича
(м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Садова, буд. 3, кв. 34) про
стягнення заборгованості та повернення предмету лізингу за
Договором фінансового лізингу № ФЛ/55-2013 від 18.12.2013.
Судове засідання відбудеться 10.12.2015 р. о 9-00 год. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 810. З позовом
можливо ознайомитися, звернувшись до третейського суду за
телефоном (044) 516-52-10 чи ел.поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене також на сайті тре-
тейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя
Тропотяга Р. П.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-
вадження у справі № ІБ-5300/15 за позовом ТОВ «ІДЕЯ ЛІЗИНГ»
до фізичної особи-підприємця Шемет Дениса Анатолійовича
(м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. Садова, буд. 3, кв. 34) про
стягнення заборгованості та повернення предмету лізингу за
Договором фінансового лізингу № ФЛ/56-2013 від 18.12.2013.
Судове засідання відбудеться 10.12.2015 р. о 9-00 год. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 810. З позовом
можливо ознайомитися, звернувшись до третейського суду за
телефоном (044) 516-52-10 чи ел.поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене також на сайті тре-
тейського суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя
Тропотяга Р. П.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача у судове засідання Калашнік Сер-
гія Миколайовича по справі № 433/2179/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «БАНК
ФОРУМ» до Калашнік Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості. Засідання відбудеться 03
грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості у судові засідання, які відбудуться:

02.12.2015 року
09:30 Ісаков Олег Володимирович (цивільна справа

426/5455/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Гашинська О. А.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості у судові засідання, які відбудуться:

10.12.2015 року
14:30 Данилова Яна Юрiївна (цивільна справа 433/2946/15-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розгляда-

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

14.12.2015 року
12:00 Гальченко Ігор Анатолійович (цивільна справа

433/2600/15-ц)
12:00 Майборода Олександр Вiкторович (цивільна справа

433/2771/15-ц)
12:00 Шморгило Вадим Вікторович (цивільна справа

433/2596/15-ц)
12:00 Назаренко Руслан Миколайович (цивільна справа

433/2621/15-ц)
12:00 Пеньков Олег Миколайович (цивільна справа

433/2585/15-ц)
12:00 Нікіфоров Сергій Юрійович (цивільна справа

433/2589/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Суський О. І.

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

10.12.2015 року
13:00 Ігнатов Данііл Олегович (цивільна справа 426/5307/15-ц)
11:00 Манахов Сергій Іванович (цивільна справа

426/5299/15-ц)
10:30 Ільїн Олексій Володимирович (цивільна справа

426/5388/15-ц)
10:00 Щукіна Олена Анатоліївна (цивільна справа

426/5307/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розгляда-

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39-А) розглядає ци-
вільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Рибкіна Олександра Сер-
гійовича про стягнення боргу за кредитним договором. Відповідач у
справі Рибкін Олександр Сергійович, 1978 року народження, офіційно
зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької області, мкр. Юві-
лейний, 6/80, викликається на 15 січня 2016 року о 10:30 год. до суду,
каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна
справа № 490/9378/14-ц, позивач: Басенко Ірина Семенівна, відповідачі: Гапонова Те-
тяна Миколаївна, Басовська Валентина Миколаївна, Басовський Богдан Володимиро-
вич, Басовська Катерина Богданівна, Павленко Євген Миколайович, суть спору: про
виселення.

Судове засідання по справі призначено на 08.12.2015 року о 15:30 годині.
Відповідачі: Гапонова Тетяна Анатоліївна, Басовська Валентина Миколаївна, Басов-

ський Богдан Володимирович, Басовська Катерина Богданівна, Павленко Євген Мико-
лайович, Басовська Валентина Миколаївна, Басовський Богдан Володимирович,
Басовська Катерина Богданівна, Павленко Євген Миколайович викликаються у судове
засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва,
що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, з документами, що
посвідчують особу.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення суду про причини неявки справу буде розглянуто у Вашу відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя О. С. Чулуп

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області викликає в судове засідання
відповідачку Геворгян Ларису Анатоліївну, 28.02.1969 р.н., що проживає за адресою:
Хмельницька область, місто Славута, вулиця Козацька, 128, кв. 8, а також Геворгяна
Геворіка Врежовича, 04.02.1989 р.н. та Геворгяна Гаріка Врежовича, 24.06.1990 р.н.,
що проживають за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Козацька,
128, кв. 8 як третіх осіб по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Геворгян Лариси Анатоліївни про висе-
лення, треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору Геворгян
Геворік Врежович, Геворгян Гарік Врежович, з метою дати особисті пояснення, запе-
речення та докази проти позову.

Слухання справи відбудеться з участю органу опіки та піклування Славутської мі-
ської ради в приміщенні Славутського міськрайонного суду Хмельницької області
04.12.2015 року о 08 годині 30 хвилин за адресою: Хмельницька область, місто Славута,
вулиця Миру, 16.

В разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки справа буде розглянута у
відсутності відповідача та на підставі наявних у справі даних та доказів буде постанов-
лено заочне рішення.

Суддя Роїк В. П.

Печерський районний суд м. Києва викликає Дмитренка Валерія Станіс-
лавовича у судове засідання у якості відповідача у справі № 757/25006/15-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Автопаркінг-Сервіс 1»
до Дмитренка Валерія Станіславовича про стягнення збитків, яке відкладено
до 09:45 год. 18 грудня 2015 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин

або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у Вашу
відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Айнулова Руслана Миколайовича про стягнення заборго-
ваності Славутський міськрайонний суд Хмельницької області
викликає в якості відповідача Айнулова Руслана Миколайовича, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Славута, вул. Газети «Правда», 41, кв.
39 Хмельницької області, у судове засідання, що відбудеться 4 грудня
2015 року о 09 годині в приміщенні суду за адресою: м. Славута, вул.
Я.Мудрого, 48-А Хмельницької області.

Айнулову Руслану Миколайовичу надати заперечення проти позову
та докази, якими вони обґрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсут-
ність відповідача.

Суддя Р. І. Тончук

Звенигородський районний суд Черкаської області викликає в су-
дове засідання Малярчук Людмилу Володимирівну, 02.08.1969 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. Звенигородка,
просп. Шевченка, 99, кв. 39 Черкаської області, як відповідача в ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Малярчук Люд-
мили Володимирівни, Малярчука Михайла Васильовича, Карпенка
Руслана Петровича, Бодаш Марини Володимирівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 04 грудня 2015
року о 09 годині 30 хв. в приміщенні Звенигородського районного суду
Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т
Шевченка, 12 а. У разі неявки до суду справа буде розглянута на під-
ставі наявних у ній доказів згідно ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. М. Кравченко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Стволова Віталія Дмитровича як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/3669/15-ц за позовом Моторного (транс-
портного) страхового бюро України до Стволова
Віталія Дмитровича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування, що відбудеться 01
грудня 2015 року о 09-30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. А. Пчолкін

Білоцерківський міськрайонний суд Київської
області повідомляє відповідача Любченка Ва-
лентина Івановича про те, що розгляд справи за
позовом Падалка Миколи Васильовича до Ма-
люта Наталії Василівни, Любченка Валентина
Івановича, Коваль Юрія Васильовича про ви-
знання недійсним договору відбудеться 04
грудня 2015 року о 14.15 в приміщенні Білоцер-
ківського міськрайонного суду Київської області
за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Цер-
ква, вул. Турчанінова, 7, зал судових засідань 
№ 4, суддя Кошель Л. М.

В разі неявки відповідача до суду без поваж-
них причин справу буде розглянуто в його від-
сутність.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» (ЄДРПОУ 34480657)
повідомляє ТОВ «Укрзалізничпром» (ЄДРПОУ 32082194) про
прийняття у відповідності та в порядку ч. 2, 3 ст. 7, ч. 1 ст. 10 За-
кону України «Про фінансовий лізинг» рішення про відмову від
договорів фінансового лізингу LC8102-07/14 від 18.03.2013,
LC8103-07/14 від 18.03.2013, LC8104-07/14 від 18.03.2013,
LC8107-07/14 від 18.03.2013, LC8108- 07/14 від 18.03.2013,
LC8109-07/14 від 18.03.2013, що укладені між ТОВ «Райффай-
зен Лізинг Аваль» та ТОВ «Укрзалізничпром».

Загальна сума простроченої заборгованості складає 2 625
251,50 гривень (два мільйони шістсот двадцять п’ять тисяч двісті
п’ятдесят одна гривня 50 копійок), прострочення сплати лізин-
гових платежів становить більше тридцяти днів.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» вимагає від ТОВ «Укрзаліз-
ничпром» негайно повернути Предмети лізингу лізингодавцю,
так як їх подальше використання є незаконним.

Надвірнянський районний суд повідомляє, що 10.12.2015
року о 10.00 год. буде розглядатися цивільна справа за по-
зовом Кічук Галини Ярославівни до Хойнацькі Гжегожа про
розірвання шлюбу.

В судове засідання в якості відповідача викликається Хой-
нацькі Гжегож, 24.08.1982 року народження, останнє відоме
місце проживання без реєстрації: с. Пнів, вул. Франка 29 На-
двірнянського району Івано-Франківської області. Йому про-
понується надати всі наявні докази по зазначеній справі. Явка
в судове засідання відповідача є обов’язковою. Про причини
неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки
відповідача в судове засідання без поважної причини, роз-
гляд справи буде проведено в його відсутність. Розгляд
справи буде проводитись за адресою: м. Надвірна, вул. Г.Ма-
зепи, 35 Івано-Франківської області.

Суддя Гураш М. В.

Бутенку Павлу Федоровичу з’явитися в
судове засідання 03 грудня 2015 року на
11-30 годину до Амур-Нижньодніпров-
ського райсуду м. Дніпропетровська за
адресою: вул. Новоселівська, 9 (каб. 9) 
як відповідачу по цивільній справі 
№ 199/6671/15 за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України
до Бутенка Павла Федоровича про від-
шкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування.

У разі неявки відповідача у судове за-
сідання, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних матеріа-
лів, та постановлене заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає адміністративний ма-
теріал № 219/10563/15-п, 3/219/2930/2015 у від-
ношенні Москаленко Анатолія Володимировича
за ст. 130 ч. 1 КУпАП.

Правопорушник по справі Москаленко Ана-
толій Володимирович (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Корчагіна, 20/13) викликається
30 листопада 2015 року на 11 годину 30 хвилин
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справі
по суті.

У випадку неприбуття правопорушник пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Артема, 5) розглядає цивільну справу № 219/6339/15-ц,
2/219/2894/2015 за позовною заявою ПАТ «ДТЕК До-
нецькобленерго» в особі відокремленого підрозділу
«Миронівська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
до Ковальова Миколи Івановича, Ковальова Юрія Іва-
новича про стягнення заборгованості. Відповідачі
по справі Ковальов Микола Іванович та Ковальов
Юрій Іванович (останнє відоме суду місце реєстра-
ції за адресою: Донецька область, Артемівський
район, смт Миронівський, вул. Совєтська, 23/5) ви-
кликається 30 листопада 2015 року на 10 годину
30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу № 219/5646/15-ц; 2/219/2651/2015 за по-
зовною заявою публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Хаова Анатолія
Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Хаов Анатолій Іванович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адре-
сою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Юві-
лейна, 22/26) викликається 30 листопада 2015
року на 10 годину 40 хвилин до суду, каб. 301,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу
№219/6142/15-ц; 2/219/2831/2015 за позовною
заявою публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Бугаєва Олександра Євгенійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі Бугаєв Олександр Євге-
нійович (останнє відоме суду місце реєстрації за
адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Яб-
лочкова, 30/15, кв. 18) викликається 30 листо-
пада 2015 року на 14 годину 00 хвилин до суду,
каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.
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Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає від-
повідача Хайло Руслана Олександровича (Попаснянський район, с. Калинове, вул. Зе-
лена, 8) 07.12.2015 р. о 14-00  за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. У
разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Втрачений судновий білет
СД 006421 від 24.12.2012 року на судно SPRINTER-390 

реєстраційний № КИВ6394К, що належить КП «Комунгосп» ДМР,
вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
№ 007560 від 02.08.2010 року на веслове судно «Лагуна» 

реєстраційний № ТЕР0316К, що належить КП «Комунгосп» ДМР,
вважати недійсним.

Викрадена печатка
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДАНІЄЛЬ ГЛОБАЛ», код ЄДРПОУ 39506242, м. Одеса, Україна,
вважати її недійсною.

Втрачене свідоцтво
на право власності на земельну ділянку для будівництва індивідуального га-
ража площею 0,0024 га №39238143 від 17.06.2015 року, видане Реєстра-
ційною службою Іванківського МРУЮ у Київській області на ім’я Хадускіна
Анатолія Володимировича, вважати недійсним.

1 грудня 2015 року о 14-30 годині у приміщенні Новоайдарського район-
ного суду Луганської області буде слухатись цивільна справа 419/1949/15-ц,
№2/419/485/2015 за позовом Білоусової Вікторії Олександрівни до Білоусова
Івана Васильовича про стягнення аліментів.

Суддя Л. Д. Добривечір

Баришівський районний суд Київської області повідомляє про те,
що цивільна справа № 355/1531/15-ц, провадження № 2/355/656/15
за позовом Ждана Віктора Михайловича до Яременко Лідії Михай-
лівни про припинення права власності, призначена до судового роз-
гляду на 04 грудня 2015 року на 10 годин 00 хвилин. 

В якості відповідача на розгляд даної справи викликається Яре-
менко Лідія Михайлівна. Розгляд справи відбудеться в приміщенні
Баришівського районного суду Київської області за адресою: смт Ба-
ришівка, вул. Леніна, 61 Київської області, телефон 045 76 5 21 86.

Суддя О. Л. Литвиненко

Комсомольський районний суд м. Херсона повідомляє, що
04.12.2015 року о 09.00 год., суддя Котьо І. В., розглядає ци-
вільну справу за позовом Матвієнко Ніни Федорівни, Лук’янової
Лілії Федорівни до Неватус Володимира Федоровича про ви-
знання додаткового строку для подання заяви про прийняття
спадщини.

Неватус Володимиру Федоровичу, не зареєстрованому у
встановленому законом порядку, як за місцем проживання, так
і за місцем перебування, треба з’явитися на вказану годину за
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб.404.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викликає Дано
Оксану Робертівну, 06 жовтня 1993 року народження, як відповідача по
цивільній справі № 149/2358/15-ц за позовною заявою Андрощук Олек-
сандра Сергійовича до Дано Оксани Робертівни, третя особа орган опіки
та піклування Хмільницької районної державної адміністрації про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання неповно-
літньої дитини, в судове засідання, яке відбудеться 03 грудня 2015 року
о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 2 Хмільницького міськ-
районного суду Вінницької області, що за адресою: 22000, Вінницька об-
ласть, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 4.

У випадку неявки вказаної особи справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі наявних доказів.

Суддя Тарнавський М. В. 

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Тополевої
Ю. В. перебуває цивільна справа за позовом Земнухової Ганни Юріївни до До-
рофєєва Володимира Сергійовича, Дорофєєвої Ольги Іванівни, Виноградової
Ганни Володимирівни, Дорофєєва Сергія Володимировича про визнання до-
говору купівлі-продажу дійсним.

Просимо повідомити відповідача Дорофєєву Ольгу Іванівну про час і місце
судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 12 год. 45 хв. 
03. 12.2015 року у залі судових засідань № 206 Малиновського районного суду
м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса вул. В. Стуса, 1 «А». В разі
неявки у судове засідання має повідомити суд про причини такої неявки. В
разі неявки відповідачів у судове засідання суд вправі розглянути справу за їх
відсутністю.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що
10.02.2016 року об 11 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна
справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Феофанової Т. М. про
стягнення заборгованості.

Феофанова Тетяна Миколаївна, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 21, кв. 41, викликається в
судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове за-
сідання позов буде розглянуто в її відсутність на підставі мате-
ріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.
Суддя Н. Г. Притула

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя 
Т. І. Котормус) викликає в судове засідання у справі за позовом
Шульженко Карини Вікторівни до Шульженко Дмитра Миколайовича
по розірвання шлюбу у якості відповідача:

— Шульженко Дмитро Миколайович: останнє місце проживання:
Донецька обл., м. Макіївка, м-н Зелений, 11/101. Судове засідання
призначено на 10 грудня 2015 року о 09-00 год. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області
перебуває цивільна справа за позовом публічного акціонерного
товариства «ОТП Банк» до Ступак Оксани Павлівни, Андрейко
Андрія Миколайовича про солідарне стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суд викликає на 01.12.2015 р. на 11-00 год. Ступак Оксану
Павлівну в якості відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає На-
уменко Світлану Василівну у судове засідання  як відповідача у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа банк» до Науменко
Світлани Василівни, третя особа: Науменко Олександр Анатолійович про
стягнення заборгованості, яке призначено на 03 грудня 2015 року на 11
год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул.
Шевченка, 8, суддя Ковбель М. М. Ви зобов’язані повідомити суд про
причини неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних при-
чин, судове засідання буде проведено у Вашу відсутність, а відповідно
до ч. 9 статті 74 ЦПК України  з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 07 грудня 2015 року о
13 год. 30 хв. у приміщенні Івано-Франківського мі-
ського суду Івано-Франківської області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 (зал
№15) розглядатиметься цивільна справа за позовом
ПАТ « ВіЕйБібанк» до Іванської Н. М. про стягнення
заборгованості.

В судове засідання як відповідач викликається
Іванська Наталія Михайлівна. 

Суддя Домбровська Г. В.

Іванківський районний суд Київської області ви-
кликає Богуш Олену Миколаївну як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о
13 год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: 07201,
Київська область, смт Іванків, вул. І. Проскури, 14 а.

У разі неявки відповідача в судове засідання слу-
хання справи буде відбуватися за його відсутністю.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його
обов’язок повідомити суд про причини неявки.

Суддя А. А. Корчков

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Горобець
Надію Вікторівну по справі № 433/1613/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Банк
«ТРАСТ» до Горобець Надії Вікторівни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 02 грудня 2015 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження 

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
обвинуваченого Майстренка Вадима Віталійовича,
27.07.1992 р.н., зареєстрованого за адресою: вул.
Возз’єднання, буд. 30, кв.72, м. Калинівка, Вінницька об-
ласть, в судове засідання, яке відбудеться 08.12.2015
року о 14:00 год. в залі судового засідання №32 по вул.
Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кримінальному
провадженню № 22014020000000042 від 22.12.2014 р.
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст.258-3 КК України. Явка обвинуваченого
Майстренка Вадима Віталійовича в зазначене судове за-
сідання є обов’язковою.

19 лютого 2015 року Троїцьким районним судом Луган-
ської області було прийнято заочне рішення по справі 
№ 433/74/15-ц за позовом ПАТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця» до Пірогової Олени Юріївни про витребування
майна з чужого незаконного володіння, яким позовні ви-
моги задоволені, витребувано у Пірогової Олени Юріївни із
чужого незаконного володіння автомобіль Chevrolet Aveo,
2007 року випуску, номерний знак АА 8172 ЕР, номер шасі
KL1SF69YE8B073146, технічний паспорт і ключі від нього та
повернуто його власнику Приватному акціонерному това-
риству «Фармацевтична фірма «Дарниця»; витребувано у
Пірогової Олени Юріївни із чужого незаконного володіння
мобільний телефон LG КР 108 RED, зарядний прилад і sim-
card (номер - 0503856418) до нього та повернуто його влас-
нику Приватному акціонерному товариству «Фармацевтична
фірма «Дарниця»; витребувано у Пірогової Олени Юріївни
із чужого незаконного володіння ноутбук фірми «Asus»
X5DIJ та повернуто його власнику Приватному акціонерному
товариству «Фармацевтична фірма «Дарниця»; стягнути з
Пірогової Олени Юріївни на користь ПАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця» судові витрати у вигляді сплаченого по-
зивачем судового збору у розмірі 243 (двісті сорок три)
гривні 60 копійок, а також сплачені позивачем витрати,
пов’язані з оплатою розміщення оголошення у засобах ма-
сової інформації про виклик відповідачки до суду у розмірі
420 (чотириста двадцять) гривень.

Заочне рішення може бути оскаржене у порядку ст.ст.
228, 232 ЦПК України протягом 10 діб з дня опублікування
цього оголошення.

Суддя Суський О. І.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» (ЄДРПОУ
34480657) повідомляє ТОВ «Атлант-Логістик» (ЄДРПОУ
37523546) про прийняття у відповідності та в порядку ч.
2,3 ст. 7, ч. 1 ст. 10 Закону України «Про фінансовий лі-
зинг» рішення про відмову від договорів фінансового
лізингу LC4920-04/11 від 20.04.2011, LC4921-04/11 від
20.04.2011, LC4927-04/11 від 20.04.2011, LC4928-04/11
від 20.04.2011, LC4929- 04/11 від 20.04.2011, LC9098-
09/13 від 06.11.2013, LC9099-09/13 від 06.11.2013,
LC9100-09/13 від 06.11.2013, LC9101-09/13 від
06.11.2013, LC9102-09/13 від 06.11.2013, LC9103-09/13
від 06.11.2013, LC9104-09/13 від 06.11.2013, LC9105-
09/13 від 14.11.2013, LC9106-09/13 від 14.11.2013,
LC9107-09/13 від 14.11.2013, LC9109- 09/13 від
09.09.2013, LC9110-09/13 від 09.09.2013, LC9111-09/13
від 09.09.2013, LC9112-09/13 від 09.09.2013, LC9113-
09/13 від 09.09.2013, LC9114-09/13 від 09.09.2013,
LC9115-09/13 від 09.09.2013, LC9116-09/13 від
09.09.2013, LC9117-09/13 від 09.09.2013, LC9118-09/13
від 09.09.2013, що укладені між ТОВ «Райффайзен Лі-
зинг Аваль» та ТОВ «Атлант-Логістик».

Загальна сума простроченої заборгованості складає
3 196 104 (три мільйони сто дев’яносто шість тисяч сто
чотири) гривень 58 копійок, прострочення сплати лізин-
гових платежів становить більше тридцяти днів.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» вимагає від ТОВ
«Атлант-Логістик» негайно повернути Предмети лізингу
лізингодавцю, так як їх подальше використання є неза-
конним.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Карленко Анну Олександрівну, 
Карленко Аллу Василівну по цивільній справі 
№ 2/756/5411/15р. за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Карленко Анни Олександрівни, Карленко Алли
Василівни про стягнення заборгованості, розгляд
якої призначено на 03.12.2015 на 10:15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 Є, кaб.
№18, суддя Жук М. В. У разі неявки справу буде роз-
глянуто у відсутності відповідача.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Пасічняк
Ольгу Віталіївну, 24.07.2005 року народження, що проживає
за адресою: пров. Старожучківський, 22/2, та Вакару Ма-
ріану Василівну, 24.04.1979 року народження, що проживає
за адресою: пров. Старожучківський, 22/2, м. Чернівці, як
відповідачів по справі за позовом Боднар Віоріки Семенівни
про позбавлення права користування житловим приміщен-
ням.

Розгляд справи призначений на 02.12.2015 року о 09.30
год. у приміщенні Садгірського районного суду м. Чернівці,
вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність
за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Тополевої Ю. В. перебуває цивільна справа за позо-
вом Земнухової Ганни Юріївни до Дорофєєва Володимира
Сергійовича, Дорофєєвої Ольги Іванівни, Виноградової
Ганни Володимирівни, Дорофєєва Сергія Володимировича
про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Просимо повідомити відповідача Дорофєєва Володимира
Сергійовича про час і місце судового засідання у зазначеній
справі, яке відбудеться о 12 год. 45 хв. 03.12.2015 року у
залі судових засідань № 206 Малиновського районного суду
м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. 
В. Стуса, 1 «А». В разі неявки у судове засідання має пові-
домити суд про причини такої неявки. В разі неявки відпо-
відачів у судове засідання суд вправі розглянути справу за
його відсутністю.

Старобільським районним судом Луганської об-
ласті викликається до суду:

- Антоненко Сергій Миколайович (останнє відоме
місце проживання: 92730, Луганська обл., Старо-
більский р-н, с. Караяшник, вул. Леніна, буд. 11) на
10 годину 00 хвилин 04.12.2015 р. (резервна дата за-
сідання — 08.12.2015 р. на 10:00) для участі у роз-
гляді справи № 431/4049/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Пелих О. О.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.12.2015 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію 

відповідно до постанови НКРЕКП № 2875 від 26.11.2015 р. 
для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої 
повноваження відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. 

та розпорядження КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії
встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)

Постанова НКРЕ України                  
від 24.09.2015 р. № 2371                            

(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг 9,82

1,16

                                                           (2 група споживачів), грн/МВтг 5,79

                                             (2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг 46,36

Тариф на постачання електричної енергiї

                                                           (1 група споживачів), грн/МВтг

Постанова НКРЕКП від 18.06.2015    
№ 1784                                                   (1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о. 0,0153

                                                      (2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о. 0,0293

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат 
електроенергії                      

Розрахунок згідно з постановою 
НКРЕ України від 22.01.2001 №47     

(iз змінами)

Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію, 
грн/МВтг (без ПДВ) 1 160,41

Постанова НКРЕКП від 26.11.2015    
№ 2857

Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії, 
грн/МВтг (без ПДВ)

1 132,36

152,08

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені для 

населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914-IV"Про міський електричний транспорт"). 

Довідково:

Для Донецької і Дніпропетровської областей 123,80

Групи споживачів
Плата 1кВт-год  спожитої електричної енергії 

коп за 1кВт год
(без врахування ПДВ)

Для всіх груп споживачів, крім населення і населених пунктів 1 клас 2 клас

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» інформує
про введення з 01.12.2015 року нових роздрібних тарифів на електроенергію згідно Постанови НКРЕ
України від  26.11.2015 р. № 2875 з врахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході

до формування єдиних роздрібних тарифів, без урахування податку на додану вартість
Роздрібні тарифи для категорії споживачів на території розташування ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», крім населення та населених пунктів, з напругою живлення становлять:
 

Групи споживачів 
Тариф коп. за 1 кВт/год, 

без ПДВ 
Групи споживачів 

Тариф коп. за 1 кВт/год, 
без ПДВ 

 1 клас 2 клас  1 клас 2 клас 

Промислові та прирівняні до них споживачі  
з приєднаною потужністю 750 кВа і більше 

123,8 152,08 
Непромислові 
споживачі 

123,8 152,08 

Промислові та прирівняні до них споживачі  
з приєднаною потужністю до 750 кВа 

123,8 152,08 
Виробничі с\г 
споживачі 

123,8 152,08 

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі коефіцієнти: 3-х зонний тариф – Постанова НКРЕ 
від 22.01.2015 р. № 37  нічний період – 0,25; напівпіковий період – 1,02; піковий період – 1,8. 
2-х зонний тариф – Постанова НКРЕ від 09.12.2014 р. № 752 нічний період – 0,35; денний – 1,8. 

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії 
за регульованим тарифом на підставі таких даних: 

Прогнозована оптова ринкова ціна на розрахунковий період, грн./МВт·год  1160,41  Постанова НКРЕ № 2857 від 26.11.15                      

Коефіцієнт нормативних технологічних втрат (1 клас напруги 35-110 кВ), % 3,83 Постанова НКРЕ №805 від 19.03.15 

Коефіцієнт нормативних технологічних втрат (2 клас напруги 0,4-10 кВ), % 7,39 Постанова НКРЕ №805 від 19.03.15 

Тариф на передачу електроенергії (1 клас напруги 35-110 кВ), грн./МВт·год  44,16 Постанова НКРЕ № 2375 від 24.09.15 

Тариф на передачу електроенергії (2 клас напруги 0,4-10 кВ), грн./МВт·год 161,7 Постанова НКРЕ № 2375 від 24.09.15 

Тариф на постачання 1 група (грн./МВт·год) 8,54 Постанова НКРЕ № 2375 від 24.09.15 

Тариф на постачання 2 група (грн./МВт·год) 42,7 Постанова НКРЕ № 2375 від 24.09.15 
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реклама. оголошення
Шевченківський районний суд м. Києва викликає

в судове засідання Коцуба Миколу Антоновича у в
якості відповідача по цивільній справі за позовом
Комунального підприємства «Центр обслуговування
споживачів Шевченківського району» до Коцуба Ми-
коли Антоновича про стягнення заборгованості за
житлово-комунальні послуги, яке відбудеться
14.01.2016 р. о 09:00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде роз-
глядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
10.12.2015 року о 15 год. 40 хв. відповідача Маламуд
Олександра по справі за позовом Комунального під-
приємства «Центр обслуговування споживачів Шев-
ченківського району» до Маламуд Олександра про
стягнення заборгованості за житлово-комунальні
послуги.

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

Суддя Рибак М. А.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Кісельова Романа Олександровича як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі
2/409/2052/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться 01.02.2016
року о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горь-
кого, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський 

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Хайман Наталію Геннадіївну як відповідача в
судове засідання по цивільній справі 2/409/2056/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 01.02.2016 року о 10 год. 40 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання. У разі неявки
суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст.169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Богданова Євгена Олександровича, 28.02.1973 року
народження, як відповідача в судове засідання, при-
значене на 11-00 год. 11 грудня 2015 року по справі
ПАТ «Дельта Банк» до Богданова Є.О. про стягнення
заборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяков-
ського, 5-В, кабінет 36.

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

Суддя Клочко І. В.

Новосанжарський районний суд Полтавської області викликає
Ценціпер Віру Еммануілівну, останнє відоме місце реєстрації якої:
с. Лелюхівка, вул. Братів Зубашичів, 1, Новосанжарського району
Полтавської області, в якості відповідача по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Цен-
ціпер Віри Еммануілівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 02 грудня 2015 року о 13 год. 25
хв. в приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської
області за адресою: смт Нові Санжари, пл. Перемоги, 11 Полтав-
ської області.

Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача без поважних причин справа буде роз-

глянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в

судове засідання. Суддя Гавриленко Т. Г.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/6577/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Першина Валентини Іва-
нівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Судовий розгляд справи призначено на 07
грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О. В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Першину Валентину Іванівну як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/7139/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Тимошенка Романа Ва-
сильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призначено на 07
грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О. В., тел.(код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Тимошенка Романа Васильовича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Борисюк Любов Дмитрівну в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 02 грудня 2015 року о
12 год. 00 хв. у приміщенні суду: смт Сахновщина, вул.
Шмідта, 10, Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленою про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя О. С. Зимовський

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ге-
расимчука Романа Дмитровича, 07.09.1977 року на-
родження, як відповідача в судове засідання,
призначене на 11-30 год. 11 грудня 2015 року по
справі ПАТ «Дельта Банк» до Герасимчука Р. Д. про
стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, 
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

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

Суддя Клочко І. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ти-
шакову Лесю Юріївну як відповідача по цивільній
справі № 2/756/5298/15 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Тишакової
Лесі Юріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором на 28 січня 2016 року на 09-20
годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Буяло Юрія Володимировича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/5293/15 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Буяло Юрія Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором на 27 січня 2016
року на 15-40 годин.

Адреса суду м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
(11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Соснов-
ського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає в
судове засідання по цивільній справі № 279/11531/15-ц на
09 годин 30 хвилин 02 грудня 2015 року в якості відповідача
Москаленко Тетяну Анатоліївну, 15.09.1992 року народ-
ження для розгляду справи за позовом Потопальського
Олександра Миколайовича до Москаленко Тетяни Анатолі-
ївни про розірвання шлюбу. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами справи. З опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

Суддя І. А. Моголівець

Маньківський районний суд Черкаської області 
викликає в судове засідання по цивільній справі 
№ 701/1155/15-ц за позовом Сокирко Олександра Ми-
колайовича до Марченко Юлії Василівни, треті особи:
Служба у справах дітей Маньківської районної держав-
ної адміністрації та Прокуратура Маньківського району
про розірвання шлюбу і позбавлення батьківських прав
як відповідача Марченко Юлію Василівну. Судове засі-
дання відбудеться о 9:00 год., 11 грудня 2015 року в при-
міщенні суду за адресою: вул. Леніна 8, смт Маньківка
Маньківського району Черкаської області. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута без його участі.

Суддя А. Н. Костенко

Публічне Акціонерне Товариство «Марфін

Банк» оголошує тендер (серед акредитованих в ПАТ
«Марфін Банк» страхових компаній), з вибору стра-
хової компанії, що надає послуги з добровільного
страхування (КАСКО) та обов’язкового страхування
цивільної відповідальності (ОСАЦВ) парку авто-
транспорту ПАТ «Марфін Банк» та ТОВ «Синтез Ав-
тосервіс» на 2016 p.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті
www.marfinbank.ua

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса суду:
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №504), викликає
Сав’юка Руслана Степановича як відповідача на 16 годину
00 хвилин 03 грудня 2015 року, для розгляду цивільної
справи за позовом Азарова Миколи Яновича до Сав’юка
Руслана Степановича, Ходаківського Олега Миколайовича,
третя особа: Реєстраційна служба ГУЮ м. Києва, Приватний
нотаріус Київського нотаріального округу Демченко Ольга
Іванівна про визнання права власності, визнання недійсним
договору купівлі-продажу, витребування майна з чужого не-
законного володіння та вселення в житлове приміщення.

В разі Вашої неявки справа буде розглянута у Вашу від-
сутність за наявними матеріалами у справі.

Суддя І. П. Романишена

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Ульдякову Наталію Василівну за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«М.С.Л.» в особі відокремленого підрозділу: Оде-
ське представництво ТОВ «М.С.Л.» до Ульдякової
Наталії Василівни про стягнення боргу. Судове засі-
дання відбудеться 03.12.2015 р. об 11 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки
Ульдякової Наталії Василівни судове засідання буде
проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній
справі № 523/13333/15 за позовом Ярославцевої Світ-
лани Вікторівни до Ярославцева Геннадія Миколайовича
про розірвання шлюбу повідомляє, що справа призна-
чена до слухання в судовому засіданні на 03.12.2015
року на 09:30 годину. Судове засідання відбудеться в
приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси,
що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 7. У разі
неявки в судове засідання справа може бути розглянута
та прийняте рішення за відсутністю Ярославцева Генна-
дія Миколайовича.

Суддя Н. І. Гудіна

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
10.12.2015 року о 10 год. 30 хв. відповідача Караптан
Віталія Олександровича по справі за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Манівео
швидка фінансова допомога» до Караптан Віталія
Олександровича про стягнення заборгованості за
договором позики.

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

Суддя Рибак М. А.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Заворотько Олега Володимировича про те, що
11 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Ро-
менського міськрайонного суду Сумської області за ад-
ресою м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12, буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Заворотько Олега Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Заворотько Олег Володимирович вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя O. O. Євлах

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Окунський Олександр Степанович, Мізе-
вич Степан Віталійович, Погорєлов Роман Сергійович,
Ящук Віктор Петрович викликаються на 02 грудня 2015
року о 08:00 год. до суду каб. № 7 для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам 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.

Суддя Хмельова С. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідачів Кулієва Мохуббат Фаррух огли, 31.10.1962
року народження, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. П.Комуни, буд. 158, та представ-
ника Приватного підприємства «Автоекспрес», останнє
відоме місце знаходження: Донецька обл., м. Сніжне, вул.
Дзержинського, буд. 44, в судове засідання, яке призначене
на 09 год. 00 хв. 10 грудня 2015 року, для розгляду цивільної
справи № 244/842/14-ц за заявою ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»
до Кулієва М.Ф.о., ПП «Автоекспрес» про відновлення втра-
ченого провадження по справі, яке відбудеться за адресою:
71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26-А
(суддя Р. С. Солодовніков). Копію позову та доданих мате-
ріалів можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua».

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Лінника Во-
лодимира Анатолійовича по справі № 433/2159/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Банк Форум» до Лінника Володимира Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Засідання відбудеться 08 грудня 2015 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5-А.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідачів у судове засідання Басова Олександра
Сергійовича, Басову Олену Альбертівну, Басова Віталія
Сергійовича по справі № 433/2262/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» до Ба-
сова Олександра Сергійовича, Басової Олени
Альбертівни, Басова Віталія Сергійовича про звернення
стягнення на предмет іпотеки.

Засідання відбудеться 10 грудня 2015 року о 14 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5-А.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає

в судове засідання 14.12.2015 року о 09:30 відпові-

дача Федосєєнка Дмитра Костянтиновича, по ци-

вільній справі про розірвання шлюбу. У разі неявки

в судове засідання справа розглядатиметься за його

відсутності за наявними у справі доказами. Суддя

Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Анто-

ненко М. В., вул. Дзержинського, 6, каб. 23.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 19 листопада 2015 року роз-

глянуто цивільну справу № 409/3002/15-ц за

позовом Голяєва Ігоря Євгенійовича до Голяєвої Ок-

сани Іванівни про розірвання шлюбу та винесено за-

очне рішення про задоволення позову в повному

обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня

2015 року о 13:30 годині в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області, Вакуленко Га-

лину Іванівну в якості відповідача в цивільній справі

№ 328/2195/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до

Вакуленко Галини Іванівни про стягнення заборго-

ваності.

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня

2015 року о 13:30 годині в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області, Щедрова Олек-

сія Петровича в якості відповідача по цивільній

справі № 328/2493/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

Банк» до Щедрова Олексія Петровича про стягнення

заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня

2015 року о 13:30 годині в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області, Біленького

Олександра Миколайовича в якості відповідача в ци-

вільній справі №328/2573/15-ц за позовом ПАТ

«Дельта Банк» до Біленького Олександра Миколайо-

вича про стягнення заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 24 грудня

2015 року о 13:30 годині в приміщенні Токмацького

районного суду Запорізької області, Стрельцову Те-

тяну Дмитрівну в якості відповідача в цивільній

справі № 328/2492/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

Банк» до Стрельцової Тетяни Дмитрівни про стяг-

нення заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Кременчуцький районний суд Полтавської області викли-
кає Волошину Фатіму Станіславівну (останнє відоме місце
проживання: с. Садки, вул. Котовського, буд. 28, Кремен-
чуцького району Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання по справі № 536/1574/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Во-
лошиної Фатіми Станіславівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 08 год. 15 хв. 21 грудня
2015 року у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде
розглянуто за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя С. М. Клименко

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 03 грудня 2015
року о 09:00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Зеніна Олександра Сер-
гійовича, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, Старобешівський район, с. Олександрівка, вул.
Садова, буд.7, в якості відповідача в цивільній справі 
№ 328/2085/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Зеніна Олександра Сергі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Суддя Погрібна О. М.
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Новгород-Сіверським районним судом Чернігів-

ської області викликається до суду:

- Кудлай Ольга Олександрівна (останнє відоме

місце проживання: 16000, Чернігівська обл., м. Нов-

город-Сіверський, вул. Лермонтова, буд. 16) на 10

годин 00 хвилин 21.12.2015 р. для участі у розгляді

справи № 739/1509/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Наполов М. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Шевченко Оксану Віталіївну як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 2/409/2055/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 01.02.2016 року об 11 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання. 

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

Суддя В. В. Тімінський

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу №2/234/6491/15 за позовом Заворотько
І.В. до Заворотько Олександра Анатолійовича про розір-
вання шлюбу. Відповідач Заворотько О.А., місце прожи-
вання якого не відомо, викликається на 11.12.2015 року
о 09-30 год. до суду, каб. №23/3, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя В. В. Скляров

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Теличко Віктор Васильович викли-
кається в судове засідання в якості відповідача у ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Теличко В.В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2015 року
о 12 годині 20 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

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1484/14-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Шап-
ковської Карини Давидівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 08:00
год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 08:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Шапковська Карина Давидівна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. 
1-ша Цементна, буд. 30.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/14/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Араке-
ляна Армена Аскаровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 16:00
год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 16:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Аракелян Армен Аскарович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. До-
стоєвського, буд. 54.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Викликається як відповідач Денеладзе Тенгіз Гівійович
в судове засідання на 10 грудня 2015 р. на 10 год. 45 хв.,
призначене в приміщенні Святошинського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, по ци-
вільній справі за позовом представника Логвиненко Ольги
Петрівни — Іванової Тетяни Юріївни до Денеладзе Тенгіза
Гівійовича, Павловської Валентини Іргашівни, третя особа:
Комунальне підприємство «Київський міський центр зе-
мельного кадастру та приватизації землі» про усунення пе-
решкод у користуванні земельною ділянкою.

В разі неявки відповідача Денеладзе Т. Г. у судове засі-
дання слухання справи відбудеться у його відсутність.

Суддя М. О. Морозова

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2512/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Соро-
кіна В’ячеслава Сергійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 15:30
год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 15:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Сорокін В’ячеслав Сергійович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський район,
с. Шовкова Протока, вул. Петрова, буд. 17.

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

Суддя  Максименко О. Ю.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідачів Думницького Олександра Во-
лодимировича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.
Гвардійський, 61а/55), Думницьку Любов Ярославівну (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,
61а/55) у судове засідання з розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ «Банк Форум» до Думницького Олександра
Володимировича, Думницької Любові Ярославівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 02.12.2015 року о 13 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Олійник

В провадженні Броварського міськрайонного суду
Київської області знаходиться справа №
361/5810/15-ц за цивільним позовом ПАТ «ВТБ
Банк» до Ткач Євгена Юрійовича, Ткач Юрія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Викликаємо в якості відповідачів Ткач Євгена Юрі-
йовича та Ткач Юрія Миколайовича на розгляд ви-
щезазначеної справи, яка призначена на 14 грудня
2015 року на 14 годин 40 хвилин в приміщенні суду
за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
207.

Суддя Г. О. Білик

Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що 08.12.2015 року о 08 год. 10 хв. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом ТОВ «Манівео
швидка фінансова допомога» до Лосікової Н. Є. про
стягнення заборгованості за договором позики.

Лосікова Наталія Євгеніївна, останнє відоме місце
проживання: м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, буд.
29/31, кв. 36, викликається в судове засідання як від-
повідач. У випадку неявки в судове засідання позов
буде розглянуто у її відсутність на підставі матеріалів
справи. Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31, каб. 308.

Суддя Н. Г. Притула

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13)
розглядається цивільна справа за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Довіра та Гарантія» до Гончарова
Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості в
розмірі 92066,33 грн. Відповідач Гончаров С. С. ви-
кликається до каб. 6 суду на 07 грудня 2015 року на
09 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута за його відсутності за
наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Янов-
ського Борислава Анатолійовича до Яновської Раїси
Тарасівни, Яновської Оксани Анатоліївни, Янов-
ського Богдана Анатолійовича про надання додатко-
вого строку для прийняття спадщини.

Суд викликає на 15.12.2015 р. на 10-00 год. Янов-
ського Богдана Анатолійовича в якості відповідача.
Явка обов’язкова.

Суддя Я. В. Шестопалова

Деснянський районний суд м. Києва викликає в

якості відповідача Задорожну Людмилу Петрівну у

судове засідання, що призначено на 17 грудня 2015

року на 14 годин 30 хвилин по цивільній справі за

позовом Задорожного Валерія Петровича, Корже-

нівської Валентини Василівни до Задорожної Люд-

мили Петрівни про стягнення боргу (кабінет № 35,

пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості відповідача Лютікова Ігоря Мар-
ковича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
просп. Гвардійський, буд. 45б, кв. 7) у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи за позовом Бут
Людмили Володимирівни до Лютікова Ігоря Марко-
вича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
04.12.2015 року о 8 годині 30 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Олійник

Кам’янський районний суд Черкаської області ви-
кликає Віхрєву Світлану Григорівну, 17.10.1973 року
народження, як відповідача по цивільній справі 
№ 696/788/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Віхрєвої Світлани Григорівни про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться під голову-
ванням судді Чебану М. М. о 10 год. 00 хв. 03 грудня
2015 року в приміщенні Кам’янського районного
суду Черкаської області за адресою: Черкаська об-
ласть, м. Кам’янка, вул. Пушкіна, 45, зал судових за-
сідань № 2. Явка обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглядатись без участі відповідача.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Куш-
піти Сергія Івановича про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Кушпіта Сергій Іванович, останнє відоме
місце: Донецька область, м. Горлівка, вул. Первомайська,
29/6, викликається на 09 годину 00 хвилин 03 грудня 2015
року, на 08 годину 00 хвилин 11 грудня 2015 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Носовська Л. О.

Солом’янський районний суд м. Києва розглядає
цивільну справу №2-7519/15 за позовом Невгад
Інеси Вікторівни до Невгад Василя Васильовича про
розірвання шлюбу, яку призначено на 10 грудня
2015 року на 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 24, під голо-
вуванням судді Кізюн Л. І.

У судове засідання викликається відповідач Не-
вгад Василь Васильович, останнє відоме місце ре-
єстрації якого за адресою: 08622, Київська
область, Васильківський район, с. Плесецьке, вул.
Пушкіна, 3.

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в
судове засідання Довгорука Олександра Олексійо-
вича (останнє місце проживання м. Суми, вул. Ре-
міснича, 25/135) як відповідача у цивільній справі за
позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гаран-
тія» до Довгорука Олександра Олексійовича про
стягнення заборгованості. Явка обов’язкова. Про
причину неявки необхідно повідомити суд. Засі-
дання суду відбудеться 23.12.2015 року о 09.30 год.
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал
судових засідань №5.

Суддя В. Б. Князєв

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Васильченка Антона Миколайовича як відпо-
відача у цивільній справі № 2/425/3804/15ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Васильченка Ан-
тона Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором в судове засідання, яке відбу-
деться «03» грудня 2015 року о «12» год. «00» хв.
— зал судових засідань № 3.

Суддя О. Ш. Мирошникова 

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Буркова Миколу Олександровича,
остання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул. Уриць-
кого, буд. 100, кв. 144, як відповідача по цивільний справі
за позовом публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Буркова Миколи Олександро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, розгляд якої відбудеться 18.12.2015 р. о 08.30
год. та 25.12.2015 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя О. В. Турченко

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Шмирко Ольгу Георгіївну, місце проживання: м.
Київ, вул. Милославська, 47, кв. 102, як відповідача
в судове засідання, призначене на 11-30 год. 25
грудня 2015 року по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шмирко Ольги Георгіївни
про стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ,
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 12.

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

Суддя Ярошенко С. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 11.12.2015 року
о 14-00 год. розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до
Степанкової Наталії Євгенівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якої
невідомо. Відповідач викликається до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В.В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання у якості відповідача Польву Олену Сергіївну,
місце проживання невідоме, по цивільній справі
№ 523/15470/15-ц за позовом публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приват Банк» до Польвої
Олени Сергіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17 грудня 2015 року о
09.30 год. за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зал судових засідань № 16.

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

Суддя В. В. Бузовський

Державна регуляторна служба України від-
повідно до постанови КМУ від 21.02.2007 № 272 оголошує
конкурс на зарахування до кадрового резерву на по-
сади: Голова ДРС, перший заступник Голови ДРС, заступ-
ник Голови ДРС. До участі допускаються особи: які є
громадянами України, вільно володіють державною мовою,
мають повну вищу освіту, стаж держслужби чи служби в
органах місцевого самоврядування – не менше 5 років та
займають (займали) посади не нижче від 4 категорії. 

Документи приймаються впродовж 30 календарних днів
після опублікування оголошення.

Співбесіда з кандидатами відбуватиметься 29.12.2015 
о 14.00 год. у приміщенні ДРС за адресою: 01011, м. Київ,
вул. Арсенальна, 9/11. Контактний тел.: (044) 285-92-97,
офіційний сайт ДРС – www.dkrp.gov.ua

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Гулієва Авеза Гурбан огли, ос-
тання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, вул.
Євпаторійська, б.47, кв. 45, як відповідача по цивільній
справі за позовом Салтикової Світлани Олександрівни
до Гулієва Авеза Гурбан огли, третя особа — орган опіки
та піклування Жовтневої районної адміністрації Маріу-
польської міської ради, розгляд якої відбудеться
02.12.2015 р. о 16:00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 21.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя О.В. Турченко

Рубіжанський міський суд викликає Чумака Ан-
дрія Олександровича у судове засідання як відпові-
дача у цивільній справі № 425/2911/15-ц за
позовною заявою Коваленко Ірини Анатоліївни до
Чумака Андрія Олександровича, яке відбудеться
03.12.2015 року о 10-00 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 10.12.2015 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Тафій
Ірину Михайлівну, 24.06.1979 року народження, останнє
відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Генерала Пет-
рова, буд. 68, кв.51, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Новак Володимира Михайловича,
Новак Зінаїди Андріївни до Тафій Ірини Михайлівни про
стягнення матеріальної шкоди внаслідок самовільного
привласнення торгівельного місця, яке призначене до
слухання на 03.12.2015 р. о 17 год. 00 хв. у залі № 209
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин,
розгляд справи буде проведено за Вашої відсутності за
наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О. С.

Апеляційний суд м. Києва викликає відповідача Кулі-
ковського Євгена Владиславовича, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Микитенка, 7, кв.65, в судове
засідання, яке відбудеться 03.12.2015 р. о 16 год. 20 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, у цивільній
справі за позовом Міссуренко Н.В. до Куліковського
Є.В., третя особа: Приватний нотаріус КМНО Бригіда В.О.
про визнання права власності в порядку спадкування за
законом.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи і в разі його неявки до суду справа може бути
розглянута у його відсутність.

Суддя С.Г. Музичко

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє,
що 08.12.2015 року о 16:00 год. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Коне Ірини Володими-
рівни до Коне Якуба про визнання особою такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.
Коне Якуб викликається у судове засідання як від-
повідач. В разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутність. Адреса суду: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-в, каб. 38.

Суддя О. В. Журавська

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Дмитренка Михайла Степа-
новича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором викликає до суду відповідача Дмитренка Михайла
Степановича, зареєстрованого за адресою: Київська об-
ласть, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Фрунзе, буд.
71, кв. 65.

Судове засідання відбудеться 16 грудня 2015 року об
11 год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: Київська область,
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3, суддя
Жарікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто в його відсутність.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомир-
ської області викликає Ксендзука Анатолія Прокоповича,
22.12.1940 року народження, останнє місце проживання:
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, як відпові-
дача, по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» до Ксендзука
Анатолія Прокоповича про відшкодування збитків.

Засідання відбудеться 21 грудня 2015 року о 10 год. у
приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду
за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волин-
ський, вул. І. Франка, 31. У випадку неявки в судове засі-
дання без поважних причин справу буде розглянуто без
Вашої участі на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. О. Літвин
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3       -2    +3
Житомирська +2    -3      +2    -3
Чернігівська 0    -5       -2    +3
Сумська 0    -5       -2    +3
Закарпатська -2   +3         0    +5
Рівненська +2    -3      +2    -3
Львівська +2    -3      +2    -3
Івано-Франківська +2    -3      +2    -3
Волинська +2    -3      +2    -3
Хмельницька +2    -3      +2    -3
Чернівецька +2    -3      +2    -3
Тернопільська +2    -3      +2    -3
Вінницька -2   +3       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      -2    +3
Кіровоградська 0     +5        0    +5
Полтавська +2      -3      +2     -3
Дніпропетровська 0     +5        0    +5
Одеська +2     +7      +4    +9
Миколаївська +2     +7      +4    +9
Херсонська +3     +8      +5  +10
Запорізька +1     +6      +5  +10
Харківська 0      -5      -2    +3
Донецька -2     +3        0    +5
Луганська 0      -5        0    +5
Крим +3     +8      +7  +12
Київ -1     +1      -1    +1

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У «Дніпрі»
сподіваються 
на зимові трансфери

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЄВРОКУБКИ. Підопічні Мирона Маркевича  зазнали виїзної
поразки від римського «Лаціо» і втратили всі шанси для продов-
ження боротьби у Лізі Європи наступної весни. Дніпропетровці
могли  відкрити рахунок вже на другій хвилині матчу, але після
удару Данило від лінії штрафного майданчика м’яч пролетів зов-
сім поруч зі штангою. А двома хвилинами пізніше —  пропустили.

У другому таймі «Дніпру» вдалося зрівняти рахунок — Бруну
Гама опинився в потрібному місці в потрібний час. На жаль, через
три хвилини «Дніпро» пропустив другий м’яч і інтрига знову  згас-
ла.   Найкращий момент відігратися  був у Селезньова, який з лінії
штрафного пробив поруч зі штангою. А в доданий арбітром час
гості пропустили ще раз…

Головний тренер дніпропетровського клубу  після матчу заявив,
що ніяк не може знайти оптимальний склад і сподівається на під-
силення складу в зимове міжсезоння.

«У «Лаціо» футболісти  більш зіграні. У нас багато новачків, які
таким складом грали вперше. Скажу відверто, вони  ніяк не мо-
жуть бути рівноцінні тим гравцям, які пішли. Торік була боєздатна
команда. Ми грали добре і в обороні, і в середині поля. Зараз все
зруйнувалося, не можемо знайти оптимальний склад. Якщо ми
не попрацюємо взимку на трансферному ринку, це триватиме»,
— сказав Мирон Маркевич в інтерв’ю одному з телевізійних ка-
налів. 

Також головний тренер «Дніпра» розкритикував Матеуса, який
зупинився перед тим, як команда пропустила перший м’яч.

Останній матч групового турніру Ліги Європи проти «Русенбор-
га» для «Дніпра» буде формальністю. А тим часом Європейський
футбольний союз розслідуватиме  прострочені платежі дніпропет-
ровців.

Як відомо, УЄФА тимчасово заморозив виплати призових для
шести клубів, в числі яких опинився і «Дніпро»

«Слідча палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів
під головуванням головного слідчого Іва Летерма оголосила про
передачу в Судову палату справи шести клубів у зв’язку з пору-
шенням ними станом на 30 червня та 30 вересня 2015 року ви-
моги щодо виплати заборгованостей у важливих  сферах — ін-
шим клубам, своїм співробітникам і/або соціальним/податковим
службам», —- йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Остаточні рішення мають бути прийняті Арбітражною палатою
до кінця цього року.

Від Миколая зима 
силу набирає
ТРАДИЦІЇ. Напередодні Нового року слід навести лад у своєму
господарстві. Весь непотріб винесіть на смітник і спаліть

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Зима цього року припіз-
нюється. Замість снігу

листопад щедро полив
спраглу землю теплими
дощами. Це дуже сприят-
ливі умови й запорука до-
брого врожаю озимих. На
тлі економічних збитків,
пов’язаних з російською
агресією, наша держава
впевнено виходить на сві-
товий ринок зерна. Успіш-
не завершення осінньо-по-
льових робіт додає впевне-
ності, що і в наступному
році хліборобська нива від-
дячить високим урожаєм. 

Отже, листопад пригаль-
мував наступ зими. Але во-
на вже стукає у вікно.
«Грудень у дорозі — зима
на порозі», — каже народ-
на мудрість. За попередні-
ми прикметами (на Покро-
ву сніг випав у західних
регіонах,  на Михайла по-
года була похмура, а на За-
карпатті з проливними до-
щами, що спричинили по-
вінь), зима буде теплою, з
частими відлигами. Але в
народні прикмети листопа-
да грудень може внести
свої поправки. Щоб перед-
бачити прогнози на на-
ступні зиму, весну і літо,
старі люди здавна беруть
до уваги стан погоди у такі
дні грудневих релігійних
свят: Платона і Романа (1),
Третя Пречиста (4), Кате-
рини (7), Андрія Первоз-
ванного (13), Варвари (17),
Миколая Чудотворця (19). 

На Платона і Романа
«виглядають зиму», щоб
дізнатися, якою вона буде
на Масляну неділю (за ві-
сім тижнів до Великодня).
Який перший день грудня,
такою буде й зима. Якщо
зранку тепло й сонячно,
початок зими буде м’яким,
малосніжним; опівдні мо-
роз — зима нестійка, з від-
лигами. 

Третя Пречиста починає
низку зимових свят. «Вве-
дення прийде — празників
наведе», — каже народне
прислів’я. До цього свята
приурочено багато народ-
них прикмет, звичаїв і про-
гнозів. Наприклад, якщо
цього дня до хати завітає
молодий чоловік, та ще й
при грошах, увесь рік вся
родина буде здорова і жи-
тиме в достатку. Якщо ж
першою завітає стара жін-
ка — сім’ю обсядуть усіля-
кі негаразди. Тому старим
бабусям цього дня краще
сидіти вдома. Після Вве-
дення і до Благовіщення
(07.04) вважається за вели-
кий гріх копати чи орати
землю, «бо вона спочиває і
на літо сили набирає». Як-
що цього дня і до Катерини

(7) триматиметься потеп-
ління, морозів не буде до
Варвари (17). Старі люди
кажуть: «Скільки на Вве-
дення води — стільки на
Юрія Весняного (06.05)
трави. Якщо день буде мо-
розний — усі наступні свя-
та будуть холодними.

Від дохристиянських ча-
сів свято Катерини вважа-
ється днем дівочої долі.
«Від долі не втечеш, не
сховаєшся, а свого судже-
ного і конем не об’їдеш», —
кажуть у народі. Єгиптян-
ка Катерина була вродли-
вою і багатою дівчиною. Во-

на проповідувала вчення
Ісуса Христа і вважала се-
бе його нареченою. Імпера-
тор Максиміліан (початок
ІV ст. н. е.), який пересліду-
вав перших християн, на-
казав її убити. Нині мощі
Святої у храмі на Синай-
ській горі, а на місці страти
споруджено мармурову
колону з викарбуваним на
ній зображенням голови
Великомучениці. З глибо-
кої давнини зберігається у
нас звичай «закликання
долі». На Катерини під час
вечорниць дівчата обгорта-
ють чистим рушником гор-

щик із кашею і виходять на
подвір’я. Повертаючись на
чотири боки, гукають: «Ка-
терино,  доле наша, покрий
голівоньку — дам каші!» З
якого боку чувся якийсь
голос (закукурікав півень,
загавкав пес, промукала
корова чи заіржав кінь),
звідти і слід було чекати
судженого.

Якщо на Катерини поча-
лися відлиги і туман — мо-
розів найближчим часом
не буде, але похолодання
наступатиме. 

На свято Андрія (Кали-
ти), що входить до свят со-
нячного циклу, ворожінь
більше, ніж на Катерини. В
ньому беруть участь хлоп-
ці й дівчата. Обрядова гра
на вечорницях «Калита»
(калата, калета, маланда,
маламай) досі посідає особ-
ливе місце серед інших
звичаїв андріївського свя-
та.  

Якщо на Андрія водойми
вже скуті міцним льодовим
покровом і стоїть тиха по-
года, зима буде спокійною;
якщо день вітряний — зи-
ма докучатиме заметілями.

Свято Миколая Чудот-
ворця — радісний день для
дітвори. У сімейному колі,
в усіх дитячих закладах
малюкам роздають пода-
рунки «від Святого Мико-
лая», напучують їх поба-
жаннями, щоб добре пово-
дилися, поважали стар-
ших, були в усьому взір-
цем. 

«Від Миколая зима силу
набирає», — каже народна
мудрість. Зазвичай 17, 18,
19 грудня починаються
справжні морози, замерза-
ють річки. Якщо протягом
цих днів випаде багато сні-
гу, літо буде дощове, щед-
ре на сіножаті. 

Добігає свого часу рік, що
минає. Він не приніс нам
перемоги над агресором і
сподіваного миру. Суспіль-
ство роздирають чвари в
боротьбі за владу в низах.
У верхах ніби не чують не-
вдоволення людей тим, що
Революція гідності й  досі
не змінила корумпованого
устрою держави. За давнім
звичаєм напередодні Ново-
го року слід навести лад у
своєму господарстві. Весь
непотріб винесіть на сміт-
ник і спаліть. Це так про-
сто. Але хочеться переду-
сім порядку не лише у
власному домі, а й у дер-
жаві. Сподіватимемося, що
рік Червоної мавпи за схід-
ним календарем, тварини
непередбачуваної поведін-
ки, принесе нам більше по-
зитиву, ніж негативу. І не
забуваймо невмирущий
заклик Тараса Шевченка:
«Борітеся — поборете! Вам
Бог помагає!»

1 грудня — День прокуратури; Всесвітній день бо-
ротьби зі СНІДом

2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасуван-
ня рабства

3 грудня — Міжнародний день людей з обмеженими
можливостями

4 грудня — Введення до храму Пресвятої Богороди-
ці. Третя Пречиста

5 грудня — День працівників статистики; Міжнарод-
ний день добровольців заради економіч-
ного і соціального розвитку

6 грудня — День Збройних сил України
7 грудня — День місцевого самоврядування 
7—13 грудня — Всесвітній тиждень права
9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією
10 грудня — День прав людини
11 грудня — День гір
12 грудня — День Сухопутних військ України
13 грудня — День благодійництва
14 грудня — День вшанування учасників ліквідації на-

слідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня — День працівників суду
17 грудня — День працівників Державної виконавчої

служби
18 грудня — Міжнародний день мігрантів
19 грудня — День адвокатури; Святителя Миколая

Чудотворця
20 грудня — День поліції; Міжнародний день людської

солідарності
22 грудня — День енергетика; День працівників дип-

ломатичної служби
24 грудня — День працівників архівних установ
25 грудня — Різдво за Григоріанським календарем
31 грудня — Зустріч Нового року

наш календар

Благодійник-Миколай уже двері відчинив… 
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