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ДОКУМЕНТИ
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З 11 січня 2016 року
українці зможуть
оформлювати нові
ID-паспорти

СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ 2016 РОКУ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку ввезення, постачання
і цільового використання лікарських засобів,
медичних виробів, що звільняються
від оподаткування податком на додану вартість»

№2 (5622)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Практику, коли
громадяни
платили
за взяті
«зі стелі» цифри,
ми припиняємо».
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства про роботу комунальних служб
за європейським зразком

Чиновники
опираються люстрації
Фото УНIAН

ЦИТАТА ДНЯ
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Донбасу додадуть
українськості
ПРОСВІТА. Загальноукраїнський проект культурної інтеграції
«Український Донбас» започаткувало Міністерство культури. Він
покликаний шляхом запровадження міжрегіонального культурного партнерства створити умови для повноцінної інтеграції Донецької й Луганської областей в єдиний культурно-мистецький простір
України. Упродовж року передбачено проведення в містах і селищах Донбасу мистецьких, музейних, бібліотечних та інших культурно-мистецьких заходів за участю творчих колективів із різних
регіонів України. Відомчим наказом визначено систему міжрегіональної партнерської взаємодії між окремими областями та конкретними районами і містами Донецької й Луганської областей,
напрацьовану за результатами наради з керівниками структурних
підрозділів у сфері культури обласних та Київської міської державних адміністрацій. Всі мистецькі заклади сфери управління Мінкультури протягом 2016 року відвідають Донбас з творчими
проектами, повідомляє прес-служба профільного відомства.

ЦИФРА ДНЯ

4,3 млн
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становить нині частка користувачів
мережі третього покоління (3G), тобто
понад 7% загальної кількості всіх
абонентів стільникового зв’язку

РЕФОРМА. «Урядовий кур’єр» дізнавався, працівники

яких установ найбільше саботують Закон «Про очищення
влади»

Новорічні дні й ночі на телебаченні
ЕКРАН. На жаль, «рускій мір» та радянщина домінували
Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ій товариш Микола із Глухова привітав з Новим роком приятеля, який живе в
Миколаєві. Той не прийняв вітань
від «бандерівця», бо він віднедавна спілкується українською. Те-

М

пер Микола збирається вітати
миколаївця на інші свята, додаючи патріотичну символіку. Він розуміє, що не змінить зрілу
людину, але вирішив постійно нагадувати, що приятель живе в
Україні, а не в СРСР. Цю історію
згадав, переглядаючи новорічні
програми нашого ТБ. Одним із по-

зитивних підсумків року стало
наближення України до Євросоюзу. А чи позначився цей політичний
рух
у
свідомості
програмних директорів українських телеканалів? Що проявив
екран у святкові дні й ночі?
Передовсім телеканали намагалися догодити чоловічій та жі-

ночій аудиторії водночас: якщо
комедія, то з присмаком еротики,
якщо мелодрама, то з кримінальними колізіями, а історичні любовні сюжети — з авантюрними
перипетіями. У сітці телеканали
збільшили час на комедії з апробованими десятиліттями Луї де
Фюнесом, Стівом Мартіном,

Адріано Челентано, «дівчатами,
які тільки в джазі».
У дитячих програмах помітно
менше експлуатували казку про
Діда Мороза, вміло впроваджену
радянською ідеологією в
новітній фольклор, хоч і
наш Святий Миколай поволі приживається.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 31 грудня 2015 року
4 820103 080022

USD 2400.0667
EUR 2622.3129
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.2931
за 10 рублів

/ AU 254407.07

AG 3316.89
PT 214805.97
за 10 тройських унцій

PD 133923.72
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реклама. оголошення
Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Самарський Анатолій Тимофійович (останнє відоме місце проживання: 94803, Луганська обл., м. Свердловськ, ст. Нова Довжанська, буд. 16, кв. 5) на 13 годин 00 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5351/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Шаншаков Сергій Володимирович (останнє відоме місце проживання: 94802, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Садова Балка, буд. 13) на 13 годин 10 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5346/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Юрченко Іван Олександрович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська
обл., м. Свердловськ, мкр. Центральний, буд. 1, кв. 191) на 13 годин 20 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5345/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Шитікова Альона Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94038, Луганська
обл., м. Свердловськ, кв. 60 років СРСР, буд. 25, кв.144) на 13 годин 30 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5343/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Дорошин Олександр Петрович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська
обл., м. Свердловськ, вул. Хрящовка, буд. 91) на 13 годин 40 хвилин 19.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 408/5339/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Анікіна Алла Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94786, Луганська обл.,
м. Ровеньки, с. Новодар’ївка, вул. Весела, буд. 12, кв. 1) на 13 годин 50 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5342/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Науменко Наталія Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94793, Луганська
обл., м. Ровеньки, с. Грибуваха, вул. Гагаріна, буд. 53) на 14 годин 00 хвилин 19.01.2016
р. для участі у розгляді справи № 408/5176/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Сасунов Олександр Олександрович (останнє відоме місце проживання: 94791, Луганська обл., м. Ровеньки, смт. Гірник, вул. Леніна, буд. 31, кв. 4) на 14 годин 10 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5322/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Тітов Микола Миколайович (останнє відоме місце проживання: 94702, Луганська
обл., м. Ровеньки, 30-річчя Перемоги) на 14 годин 20 хвилин 19.01.2016 р. для участі у
розгляді справи № 408/5326/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Музика Микола Анатолійович (останнє відоме місце проживання: 94707, Луганська
обл., м. Ровеньки, пров. Мельничний, буд. 10) на 14 годин 30 хвилин 19.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 408/5330/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Уральська Ганна Юріївна (останнє відоме місце проживання: 94700, Луганська обл.,
м. Ровеньки, кв. Гагаріна, буд. 17, кв. 90) на 14 годин 40 хвилин 19.01.2016 р. для участі
у розгляді справи № 408/5333/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Карягіна В.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Кургана Єгора Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі: Курган Єгор Сергійович,
10.06.1988 року народження, який мешкає за адресою, вказаною в позові: Донецька область, Артемівський район, с. Володимирівка, вул. Гагаріна, 29,
викликається о 09 годині 30 хвилин 13 січня 2016
року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
Суддя Болотвіна Л.О. щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причину не15.01.2016 p. о 10 год. 00 хв. відбудеться явки, інакше справа буде розглянута у його
судове засідання у цивільній справі за позо- відсутність.

Сарненський районний суд Рівненської області
викликає як відповідачку Жученю Лесю Станіславівну в цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Жучені Лесі Станіславівни про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 15 січня 2016 року
о 15 годині 00 хвилин в приміщенні Сарненського
районного суду Рівненської області за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Залоги, 5.
3 опублікуванням даного оголошення відповідачка Жученя Леся Станіславівна вважається належним чином повідомленою про час та місце
судового розгляду справи. В разі неявки відповідачки у судове засідання справа вирішуватиметься
за її відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Фролова Н.М.

Суддя Р.В. Шимчик

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Латиша Анатолія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі: Латиш Анатолій Олександрович, 14.05.1979 року народження, який мешкає за адресою, вказаною в позові: Донецька область,
Артемівський район, м. Сіверськ, вул. Садова, 57/30,
викликається о 09 годині 00 хвилин 13 січня 2016
року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302,
Втрачені судновий квиток та свідоцтво для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
про придатність судна МКМ № УЗА-4360 до щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпоплавання, видані на ім’я Торубалко Юрія Пет- відача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його
ровича,
відсутність.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача
Пономаренка Юрія Петровича, який
мешкає за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 13, кв. 36 по справі
№ 623/5242/15-ц 2/623/1392/2015 року
за позовом Пономаренко Ліни Григорівни до Пономаренка Юрія Петровича
про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 12 січня 2016
року о 09 годині 00 хвилин.
Явка відповідача Пономаренка Юрія
Петровича обов’язкова.
У разі неявки справу буде розглянуто
за вашої відсутності відповідно до ст.
169 ч. 4 ЦПК України.
Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Альавамлех
Ахмед Саид карим про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликається:
- Альавамлех Ахмед Саид карим, останнє відоме місце проживання: вул. 40 років Перемоги, 58А, м. Вінниця.
Явка Альавамлех Ахмед Саид карим
обов’язкова.
Судове засідання відбудеться за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 5.

вважати недійсними.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до Ломтєва Сергія Івановича про стягнення
заборгованості.
Відповідач Ломтєв Сергій Іванович, 1981 р.н., викликається на 12 січня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Товариство з обмеженою відповідальністю «Біоінвест», що
зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Яблочкова, 2,
Степанченко Інну Василівну, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Шаумяна, 44, Степанченка Олександра
Григоровича, що зареєстрований за адресою: м. Київ,
вул. М.Тимошенка, 5, кв.74, що судове засідання по
справі № 758/8153/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» до Товариства з обмеженою
відповідальністю «БІОІНВЕСТ», Степанченко Інни Василівни, Степанченка Олександра Григоровича про стягнення заборгованості відбудеться 15.01.2016 р. об 11
год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша
явка або явка вашого представника є обов’язковою. В
Суддя Лаврушин О.М. разі неявки по справі буде постановлено рішення.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11) викликає Беремеш Володимира Георгійовича, реєстрація місця проживання якого невідома, останнє місце проживання якого: м. Миколаїв,
вул. Потьомкінська, 131-г, як відповідача в судове
засідання, яке відбудеться 12 січня 2016 року об
11.00 год. по справі за позовом Молдованова Юрія
Борисовича до Беремеш Володимира Георгійовича
про визнання біржового договору купівлі-продажу
нерухомого майна дійсним.
Суддя Старжинська О.Є.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області викликає Коржа Андрія Петровича як відповідача по цивільній справі за позовом AT «Банк
«Фінанси та Кредит» про звернення стягнення на
предмет іпотеки.
Засідання відбудеться 11.01.2016 р. о 17.20 год.
за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72. Ваша явка обов’язкова.
Суддя Чирка С. С.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться:
12.01.2016 року
16:15 - цивільна справа 428\9333\15-ц - Листопад
Олександр Михайлович (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 4-а, кв. 131).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя І.О. Юзефович

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Рудичева Олександра
Володимировича по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Рудичева Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи відбудеться о 09 год. 30 хв. 12 січня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними у
справі доказами.

Суддя Г.С. Шевченко

Печатки та штампи ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» визнані недійсними: Додаткова кругла печатка «№2», Додаткова
кругла печатка «№6», Додаткова кругла печатка «№9», Додаткова кругла печатка «Для документів №9», Додаткова
кругла печатка «Для документів №12», Додаткова кругла печатка «Каса №10», Додаткова кругла печатка «Каса
№11», Додаткова кругла печатка «Каса №14», Додаткова кругла печатка «Каса №15», Додаткова кругла печатка
«*1 Маршрут №3», Додаткова кругла печатка «*5 Маршрут №1», Додаткова кругла печатка «*5 Маршрут №2»,
Додаткова кругла печатка «*5 Маршрут №3», Додаткова кругла печатка «*5 Маршрут №4», Додаткова кругла печатка «*5 Маршрут №5», Кутовий штамп відділення №1 в м. Донецьку, Кутовий штамп відділення №2 в м. Донецьку,
Штамп для вхідної кореспонденції №6, Штамп для вхідної кореспонденції №8, Штамп для оформлення чекових
книжок №6, Штамп для оформлення чекових книжок №8,
Штамп виконавця відділення №1 в м. Донецьку №1, Штамп виконавця відділення №1 в м. Донецьку №2, Штамп
виконавця відділення №1 в м. Донецьку №3, Штамп виконавця відділення №1 в м. Донецьку №4, Штамп виконавця
відділення №1 в м. Донецьку №5, Штамп виконавця відділення №1 в м. Донецьку №6, Штамп виконавця відділення
№1 в м. Донецьку №7, Штамп виконавця відділення №1 в м. Донецьку №8, Штамп виконавця відділення №2 в м.
Донецьку №1, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку №2, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку
№3, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку №4, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку №5, Штамп
виконавця відділення №2 в м. Донецьку №6, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку №7, Штамп виконавця
відділення №2 в м. Донецьку №8, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку №9, Штамп виконавця відділення
№2 в м. Донецьку №10, Штамп виконавця відділення №2 в м. Донецьку №11.

Маньківський районний суд Черкаської області викликає в судове
засідання по цивільній справі № 701/1266/15-ц за позовом Жук Наталії
Іванівни до Миронюка Олександра Михайловича про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини та утримання дружини як відповідача Миронюка Олександра Михайловича. Судове засідання
відбудеться о 10.30 год. 11 січня 2016 року в приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 8, смт Маньківка Маньківського району Черкаської
області. У разі неявки відповідача справа буде розглянута без його
участі.
Суддя А. І. Костенко

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ткачука Володимира Петровича про стягнення заборгованості,
Ткачука Володимира Петровича,
22.04.1976 року народження, зареєстрованого по вул. Леніна,101, м. Жашків Черкаської області.
Судове засідання відбудеться 11
січня 2016 року о 09 год. 30 хв. в залі
судових засідань Жашківського районного суду Черкаської області за адресою: вул. Чапаєва, 8, м. Жашків,
Черкаська область.
Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки в судове засідання, справа буде
розглянута без вашої участі.

Суддя Фролова Н.М.

Суддя Т.Д. Бєссонова

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
викликає Гусака Володимира Івановича, Гусака Петра Івановича, Понайду Марію Іванівну в судове засідання як відповідачів у справі за позовом Умиланської Галини Іванівни
до Гусака Володимира Івановича, Гусака Петра Івановича,
Понайди Марії Іванівни про визнання права власності, яке
відбудеться об 11 годині 30 хвилин 12.01.2016 року в приміщенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт
Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце знаходження відповідачів: Гусака Володимира Івановича – с. Луги,
вул. Урочище, 24 Рожнятівського району Івано-Франківської області, Гусака Петра Івановича – с. Суходіл, вул. Панська, 24 Рожнятівського району Івано-Франківської
області, Понайди Марії Іванівни – с. Іллічівка, вул. Перемоги, 26 Голованівського району Кіровоградської області,
місце знаходження на даний час не відоме. Згідно з ч. 2 ст.
77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд про
причини неявки в судове засідання.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/8756/15-ц за позовом Військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України в інтересах
держави в особі Міністерства оборони України, Військової
частини А0593 до Боровкова Антона Олексійовича, треті
особи на стороні відповідача — Бердянська районна державна адміністрація, Управління Держземагентства у Бердянському районі Запорізької області, про визнання
недійсним державного акта на право власності на земельну
ділянку, скасування запису про його державну реєстрацію
та повернення її законному користувачу. Судовий розгляд
справи призначено на 14 січня 2016 року о 13 год. 00 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О.В. тел.(код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Боровкова Антона Олексійовича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
Суддя Бейко А.М. розглядатиметься за наявними матеріалами.

Державне агентство резерву України
оголошує аукціон з реалізації засобів
індивідуального захисту, мішків паперових
та лісоматеріалів.
Аукціон відбудеться 01 лютого 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Скибало
О.М. (235-50-84).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.
Мукачівський міськрайонний суд викликає Чабана
Олександра Васильовича в судове засідання, яке
призначено на 21 січня 2016 року о 09 год. 00 хв. у
приміщенні Мукачівського міськрайонного суду за
адресою: м. Мукачеве, вул. К.Бєляєва, 8/6, як відповідача у цивільній справі за позовом Чабан Катерини
Сергіївни до Чабана Олександра Васильовича про
розірвання шлюбу.
Суддя О. В. Гутій
Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судові засідання, які
відбудуться:
13.01.2016 року
10:00 Бородіна Оксана Юріївна (цивільна справа
426/5408/15-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Гашинська О.А.
18.01.2016 року
09:30 Горпинченко Олена Іванівна (цивільна
справа 426/5918/15-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Осипенко Л.М.

Троїцьким районним судом Луганської області 28 грудня 2015 року
було винесено рішення по цивільній справі № 433/3069/15-ц за позовом Куценка Олександра Миколайовича до Куценко Нелі Григорівни
та Целовальник Людмили Миколаївни про визнання права власності
на спадкове майно, яким позовні вимоги задоволені у повному обсязі.

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області викликаються до суду:
- Латюк Олена Володимирівна (останнє відоме
місце проживання: 93409, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Танкістів, буд. 24, кв. 9) на 16 годин
15 хвилин 11.01.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 428/9824/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Згоннік Олександр Олександрович (останнє відоме місце проживання: 93400, Луганська обл., м.
Сєверодонецьк, вул. Гагаріна, буд. 104, кв. 71) на 16
годин 30 хвилин 11.01.2016 р. для участі у розгляді
справи № 428/9347/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Сімонов Роман Миколайович (останнє відоме
місце проживання: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Сілікатна, буд. 6, кв. 8) на 16 годин
30 хвилин 12.01.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 428/9259/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Черноусов Артем Юрійович (останнє відоме
місце проживання: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 10-б, кв. 64) на 16
годин 15 хвилин 13.01.2016 р. для участі у розгляді
справи № 428/9282/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
Суддя Юзефович І.О.
Вільнянський районний суд Запорізької області (Україна, 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4) розглядає цивільну справу № 314/4093/15-ц,
провадження № 2/314/1281/2015 за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Бондара Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Бондар Олександр Олександрович (останнє відоме суду місце реєстрації: Україна,
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. 40 років
Жовтня, буд. 103-А) викликається на 11 годину 20 хвилин 14.01.2016 до суду, кабінет № 5, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності в порядку ч.
4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. М. Галянчук

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Лукаша Олександра
Дмитровича як відповідача по цивільній справі № 715/2423/15-ц, провадження
№ 2/715/973/15 за позовною заявою Гаватюк Альони Георгіївни до Лукаша Олександра Дмитровича про визнання договору купівлі-продажу дійсним, визнання
права власності на рухоме майно, у судове засідання 20.01.2016 року о 12 год. 00
хв. в залі судового засідання Глибоцького районного суду Чернівецької області.
Останнє відоме місце проживання Лукаша Олександра Дмитровича за адресою:
Сонячна, 39, смт Глибока Чернівецької області.
У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Суддя Суський О. І.

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

Суддя Цуркан В.В.
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реклама. оголошення
Шевченківський районний суд
м. Києва викликає в судове засідання Пасічник-Чабан Ірину Олександрівну як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ
«КБ «Правекс-Банк» до Італльянцева Володимира Дмитровича, Пасічник-Чабан Ірини Олександрівни
про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 03.02.2016 року о 16.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №408, 4-й поверх. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися за наявними в ній доказами.
Суддя Піхур О. В.

Комсомольський районний суд м.
Херсона викликає як відповідача Копица
Володимира
Юрійовича,
25.12.1964 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Шенгелія, 11, корп. 1, кв. 4, у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовною заявою Копици Наталії
Василівни до Копица Володимира
Юрійовича про стягнення заборгованості за договором позики. Судове
засідання відбудеться в приміщенні
Комсомольського районного суду м.
Херсона 21.01.2016 року об 11.20 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У
разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними в ній доказами.

Павлоградський міськрайонний
суд Дніпропетровської області (суддя
Бабій С.О.) викликає в судове засідання відповідача Гаврілка Геннадія
Андрійовича, який проживає: пр. Ілліча, буд. 96-А, кв. 4, м. Донецьк, за
позовом Лебедєва Ігоря В’ячеславовича по справі № 185/12532/15-ц про
стягнення процентів за договорами
позики.
Судове засідання призначене на
21 січня 2016 року о 13.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 301.
У разі неявки відповідача в судове
засідання цивільна справа, згідно з
вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за його відсутністю.

Новоайдарський районний суд викликає Ямпольського Сергія Миколайовича, 1 червня 1986 року
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, Біловодський район, с. Новоолександрівка,
вул. Шкільна, буд. 2/3, як відповідача
в судове засідання з цивільної
справи №419/2442/15-ц за позовом
Ямпольської Євгенії Юріївни до Ямпольського Сергія Миколайовича
про стягнення аліментів, що відбудеться 19 січня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Миру, 38.
У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Лугинський районний суд Житомирської області викликає Заливаку Володимира Володимировича (останнє відоме
місце проживання: с. Липники, вул. Шевченка, б. 25 Лугинського району Житомирської обл.) як відповідача в судове
по
цивільній
справі
засідання
№ 281/660/15ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Заливаки Володимира Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судовий розгляд справи відбудеться
18.01.2016 р. о 10.00 год. у залі судових
засідань за адресою: 11301, Житомирська обл., смт Лугини, вул. К.Маркса, 2А.
У разі неявки відповідача на вказане судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України, буде розглянута у його відсутність. При публікації оголошення про
виклик до суду відповідач вважається
повідомленим про час та місце розгляду
справи.

Шишацький районний суд Полтавської області викликає відповідача
Подурець Катерину Вячеславівну,
28.12.1993 року народження, останнє відоме місце проживання якої:
Донецька область, м. Шахтарськ,
вул. Гагаріна, 72, у судове засідання
по цивільній справі №551/1161/15-ц
за позовом Подурця Андрія Олеговича до Подурець Катерини Вячеславівни про розірвання шлюбу.
Розгляд справи призначено на
10.02.2016 року о 10 годині в приміщенні Шишацького районного суду
за адресою: Полтавська область, селище Шишаки, вул. Партизанська, 6.
Явка до суду обов’язкова. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причину неявки.

Суддя С. І. Майдан

Суддя С. О. Бабій

Суддя О. М. Іванова

Суддя Бичківська К. Г.

Суддя Колос Ю. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води»
(Код ЄДРПОУ 31778022)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні води» (код ЄДРПОУ
31778022), надалі – Товариство, повідомляє вам, що 01 лютого 2016 року о 10.00 годині за
адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 9, 4 поверх, приміщення № 8 відбудуться позачергові Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатські
мінеральні води».
Реєстрація учасників проводитиметься з 09.00 години до 09.45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.
Перелік учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах учасників Товариства,
зазначений в Статуті Товариства, чинна редакція якого затверджена рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 36 від 15.04.2010 p.), дата реєстрації 19.04.2010 року, номер запису
10701050015002299.
Перелік питань, що виноситься на голосування позачергових Загальних зборів учасників Товариства
(порядок денний):
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів учасників Товариства;
2. Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні
води» за рахунок додаткових внесків учасників Товариства;
3. Визначення розмірів додаткових внесків учасників Товариства.
4. Перерозподіл часток учасників у статутному капіталі Товариства у зв’язку із збільшенням статутного
капіталу Товариства;
5. Затвердження нової редакції Статуту Товариства;
6. Призначення відповідальних осіб та надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції
Статуту Товариства, а також здійснення інших дій щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних
державних органах.
В період до дати проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства та в день проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства учасники мають можливість ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул.
Набережно-Лугова, буд. 9, 4 поверх, приміщення № 8.
У відповідності з вимогами ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» та п. 6.2.8 Статуту
Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів учасників Товариства направляється на адресу учасників Товариства поштою.
Телефон для довідок: 044 230-37-02.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області, у зв’язку з
розглядом цивільної справи № 359/3911/15-ц (№ 2/359/1469/2015) за
позовом заступника прокурора Київської області в інтересах держави
в особі Міністерства інфраструктури України, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до Бориспільської районної державної адміністрації,
Шепелевої Галини Михайлівни, третя особа: Управління земельних ресурсів у Бориспільському районі та Терновський Денис Валерійович
про визнання незаконним та скасування розпорядження, визнання недійсним державного акта на землю, зобов’язання вчинити певні дії та
витребування майна, викликає в судове засідання о 10.00 годині 14
січня 2016 року як відповідача Шепелеву Галину Михайлівну, останнє
відоме зареєстроване місце проживання якої: 83000, м. Донецьк,
просп. Комсомольський, 17, кв. 2, до Бориспільського міськрайонного
суду Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул.
Київський шлях, 72, зал с/з 10. У випадку неявки відповідача буде ухвалено заочне рішення.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Сінчука А.М., Сінчук В.В. про стягнення заборгованості.
Відповідач Сінчук Антон Миколайович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Шумкого, буд. 2, викликається 14 січня 2016 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі в розгляді справи по суті.
Відповідач Сінчук Валерія Валеріївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Красношапки, буд. 42, кв. 204, викликається 14 січня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі в розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. В. Неженцева
Повістка про виклик підозрюваних у спеціальному
досудовому розслідуванні.
Громадянин України Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 року
народження, зареєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Візирка, вул. Центральна, 1, та громадянка
України Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 року народження,
зареєстрована за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії,
20, кв. 8-А, які є підозрюваними у кримінальному провадженні
№ 22014160000000103 від 28.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 14 ч. 1, ст. 258 ч. 2 КК
України. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України
вам необхідно з’явитися 25.01.2016 р. о 12.00 год. до слідчого
відділу УСБУ в Одеській області (м. Одеса, вул. Єврейська, 43)
до слідчого Вєлєва В.Д. (тел. 048-722-61-74) для вручення вам
письмового повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного
та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК України.
Поважні причини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК
України, про неможливість з’явлення за викликом з поважних
причин ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Повістка про виклик підозрюваних
у спеціальному досудовому розслідуванні.
Громадянин України Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект
Академіка Глушка, буд. 1, корп. В, кв. 32, та
громадянин Російської Федерації Фомінов
Олексій Олексійович, 20.07.1970 року народження, зареєстрований за адресою: Російська
Федерація, Красноярський край, Таймирський
Долгано-Ненецький район, селище міського
типу Диксон, вул. Водопьянова, 26, кв. 31, на
території України зареєстрований за адресою:
м. Одеса, пров. Економічний, буд. 3, кв. 54, які
є підозрюваними у кримінальному провадженні № 22014160000000095 від 15.05.2014,
за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 110 ч. 2 КК України. Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135,
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися
25.01.2016 р., о 10.00 год. до слідчого відділу
УСБУ в Одеській області (м. Одеса, вул. Єврейська, 43) до слідчого Вєлєва В.Д. (тел. 048722-61-74) для вручення вам письмового
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваних та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Наслідки неприбуття за
викликом викладені в ст. 139 КПК України. Поважні причини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК України, про неможливість
з’явлення за викликом з поважних причин ви
зобов’язані повідомити заздалегідь.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:
1. Відповідач: Міссі Яна Григорівна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.Слов’янськ, вул. Шевченка, буд. 12, кв. 11,
викликається 15 січня 2016 року o 08 год. 15 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті;
2. Відповідач: Мароха Олег Михайлович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м.Слов’янськ, вул. Чубаря, буд. 14, кв. 20
викликається 15 січня 2016 року о 08 год. 15 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті;
3. Відповідач: Циганок Гульнара Фазлiддiнiвна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.Слов’янськ, вул. Коцюбинського, буд. 41, викликається 15 січня 2016 року о 08 год. 15 хв. до
суду 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 за його відсутності.
Суддя Неженцева О.В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Пасічника Віктора Івановича в судове засідання по справі № 296/9792/15-ц,
2/296/3133/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Пасічника Віктора Івановича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 29 січня 2016 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні
Корольовського районного суду м. Житомира за адресою : м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 330.
В разі неявки в судове засідання відповідача без поважних причин справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя В.П. Маслак
Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засідання Фариму Олену
Іванівну для участі у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою Іванціва Андрія Миколайовича, Іванців Наталії Богданівни на рішення Личаківського районного
суду м. Львова від 28 вересня 2015 року у справі за позовом Іванціва Андрія Миколайовича, Іванців Наталії Богданівни до Фарими Олени Іванівни про встановлення
факту проживання однією сім’єю, визнання їх спадкоємцями четвертої черги та визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 11 січня 2016 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, площа
Соборна, 7.

Суддя Монастирецький Д.І.

Краснолиманський міський суд Донецької області викликає в судові
засідання, що призначені на 12.01.2016 p.: Расторгуєву Г.І. об 11.00; Бодяко Ю.В. об 11.30, за заявами КС «Аккорд» про поновлення пропущеного строку. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду.
(м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13). У разі неявки суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А.Є. Бєлоусов
Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний Лиман,
вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна справа № 236/3430/15-ц за позовом Бритик
Ольги Василівни, в інтересах якої на підставі довіреності діє Каулько Лілія Валеріївна,
до Бритика Віталія Сергійовича, третя особа: служба у справах дітей Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області про позбавлення батьківських
прав.
Відповідач Бритик Віталій Сергійович викликається до каб. № 27 суду на 15 січня
2016 року о 09 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідача, справа буде розглянута за його відсутності за наявними докаСуддя Шавиріна Л.П.
зами.
Ленінський районний суд м. Полтави викликає як відповідача Гасай Юрія Васильовича, останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Петровського, буд. 31,
кв. 119, в судове засідання по цивільній справі за позовом Одарюк Ольги Петрівни
до Гасай Юрія Васильовича, ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Авто»,
Нагорний В’ячеслав Георгійович про стягнення страхового відшкодування та відшкодування завданих збитків, пов’язаних з невиконанням зобов’язання.
Судове засідання відбудеться 13 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави по вул. Панянка, 38 (7-й зал). 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 І.О. Чистик

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає у судове засідання як відповідача Пирога Петра Миколайовича, остання відома адреса реєстрації якого: с. Юрківці, вул. Сосновий бір, буд. 36, кв. 1,
Могилів-Подільського району Вінницької обл., у цивільній справі № 138/2982/15-ц (2/138/954/15) за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Пирога Петра Миколайовича
про стягнення заборгованності за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 12 січня 2016 року о
10 годині 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30.
У разі неявки у судове засідання відповідача справа
буде розглядатись у його відсутність за наявними у
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Луньова Євгена Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Луньов Євген Васильович,
03.03.1981 року народження, який мешкає за адресою,
вказаною в позові: м. Артемівськ, Донецька область,
вул. Леваневського, 43/28, викликається о 08 годині 30
хвилин 13 січня 2016 року до суду: м. Артемівськ, вул.
Артема, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя С.В. Вітковський
Суддя Фролова Н.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Куцерубова Миколи Вадимовича, Куцерубової Лілії
Геннадіївни про стягнення боргу за договором кредиту.
Відповідачі Куцерубов М.В., Куцерубова Л.Г. викликаються на 29 січня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі
наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С.О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Сергієнка Андрія Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі: Сергієнко Андрій Сергійович,
04.04.1981 року народження, який мешкає за адресою,
вказаною в позові: Донецька область, м. Вуглегірськ,
вул. Горняків, 14, викликається о 08 годині 00 хвилин 13
січня 2016 року до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5,
кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Фролова Н.М.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Ємельянова Руслана Анатолійовича, 24.07.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
проспект Гагаріна, б. 3, кв. 132, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом Ємельянової
Оксани Іванівни до Ємельянова Руслана Анатолійовича
про визнання права власності на частку в спільному
майні подружжя.
Судове засідання призначене о 09.30 год. 12 січня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна 4, кабінет № 20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку його неявки в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Воронової Алли Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором № DN81AR19270080 від 23.05.2008 року.
Відповідачка Воронова Алла Миколаївна викликається на 19 січня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
вона повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя В.М. Чебан
Суддя Здоровиця О.В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Карасюк Микола Миколайович викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Кам’янецька,
117, поверх 2, кабінет 2) в судове засідання на 20 січня
2016 року о 14 годині 30 хвилин як відповідач для судового розгляду цивільної справи за позовом ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» до Карасюка Миколи
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. У випадку неявки відповідача судовий
розгляд справи буде проведено за його відсутності на
підставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі неможливості явки на вказану дату за вказаною адресою
відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Колдашеву Ірину Сергіївну у судове засідання по справі № 523/16418/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Колдашевої Ірини Сергіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться о 09.20 годині 29 січня 2016 року у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки
Колдашевої Ірини Сергіївни справа буде розглядатися за її відсутності.
Суддя О.В. Козак
Суддя І.В. Середа

Підгорний Степан Олександрович викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Кам’янецька,
117, поверх 2, кабінет 2) в судове засідання на 20 січня
2016 року о 14 годині 00 хвилин як відповідач для судового розгляду цивільної справи за позовом ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» до Підгорного Степана
Олександровича про стягнення заборгованості. У випадку неявки відповідача судовий розгляд справи буде
проведено за його відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі неможливості явки на
вказану дату за вказаною адресою відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя О.В. Козак

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Кісельова Сергія Анатолійовича у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Кісельова Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться
11.01.2016 року о 08.00 годині у приміщенні суду за
адресою: м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.
У разі неявки у судове засідання відповідача суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя В.В. Москаленко

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Святну Олену Василівну у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Святної
Олени Василівни про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 11.01.2016 року о
08.30 годині у приміщенні суду за адресою: м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.
У разі неявки у судове засідання відповідача суд
розглядатиме справу без її участі на підставі ст. 169
ЦПК України.
Суддя В.В. Москаленко

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача Базильчука Павла Юрійовича на
розгляд цивільної справи № 629/4917/15-ц за позовом
Базильчук Тетяни Володимирівни до Базильчука Павла
Юрійовича про розірвання шлюбу, який відбудеться 29
січня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Лозівського
міськрайонного суду Харківської області за адресою:
м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки розгляд справи може бути
проведений за його відсутності.

Рубіжанським міським судом Луганської області

Суддя Попов О.Г.

До уваги Мар’яновича Предрага, Печерський районний суд м. Києва викликає вас як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом
Мар’янович Катерини Олександрівни до Мар’яновича Предрага про розірвання шлюбу, яке відкладено до 20.01.2016 о 09.00 год. та відбудеться за
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 30.

Суддя О.Н. Борис

Токмацький районний суд викликає у судове за-

Енергодарським міським судом Запорізької області
викликаються до суду:
- Сухіх Олена Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська, буд. 61, кв. 69) о 09 годині 15 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 316/2649/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Польчєнко Ольга Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 69000, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, буд. 17-а, кв. 53) о 10 годині 00 хвилин
19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 316/2712/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Ширяєва Олена Вікторівна (останнє відоме місце Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Леніна,
28, каб. № 7) як відповідача Габідуліна Олександра
проживання: 93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул.
Сергійовича по справі за позовом ПАТ «Акціонерний
Іванова, буд. 127) о 08 годині 30 хвилин 13.01.2016
банк «Експрес-банк» до Габідуліна Олександра Серр. для участі у розгляді справи № 425/4204/15-ц по гійовича про стягнення заборгованості за кредитним
суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області повідомляє, що розгляд цивільної
справи за позовом Дроняк Олени Михайлівни до Прошиної Уляни Олександрівни про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини призначено об 11 годині 00 хвилин 26 січня 2016 року в залі № 103 Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м.
Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3 (суддя Борис О.Н).
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки
відповідача до залу суду без поважних причин, справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О.В. Батрин

сідання о 13 годині 00 хвилин 12 січня 2016 року до

викликається до суду:

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Панченка Дмитра Олександровича у судове засідання по справі № 523/16217/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Панченка Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 09.30 годині 29 січня 2016
року у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі неявки
Панченка Дмитра Олександровича справа буде розглядатися за його відсутності.
Суддя І.В. Середа

договором.

Суддя Овчаренко О.Л.

Суддя Гавілей М.М.

Суддя Капустинський М.В.

Троїцьким районним судом Луганської області
17.12.2015 року було винесено рішення по справі
№ 433/2764/15-ц за позовом Щастинської обласної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів в інтересах малолітньої Петрової Анастасії Геннадіївни
до Петрова Геннадія Борисовича, третя особа:
Служба у справах дітей Новоайдарської районної
державної адміністрації про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Суддя О.В. Неженцева
Суддя М.А. Ляшенко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Юдіна С.Г.) викликає в судове засідання як
відповідача Савінову Наталію Вікторівну у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо»
про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Северська,
буд. 21, кв. 71, м. Донецьк, Донецька область.
Судове засідання призначене на 18 січня 2016 р. о 09.00
год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135, каб 205.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутністю.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Бондаренко Д.В. про стягнення заборгованості.
Відповідач Бондаренко Дмитро Володимирович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Оскольська, буд. 16, кв. 6, викликається
15 січня 2016 року о 08 год. 15 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Гальчинську Валентину Миколаївну у судове засідання як відповідача у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості, яке призначено на
25.01.2016 року о 09 год. 00 хв. і відбудеться за адресою:
Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без
поважних причин, 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.

Суддя Л.М. Кравченко
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання
як відповідачку Козлову Катерину Ігорівну за позовом Донецької міської громадської організації Тенісний клуб «Віккорт» про компенсацію вартості наданих послуг та
стягнення штрафних санкцій.
Останнє місце проживання відповідачки: м. Донецьк,
вул. Байдукова, 80.
Судове засідання призначене на 28 січня 2016 року о
10.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідачки у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
її відсутністю.

Суддя В.А. Гаврилов
У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Тополевої Ю.В. перебуває цивільна справа за позовом Шахненко Антоніни Іванівни, Шахненка Анатолія Павловича до Маркіної Тетяни Василівни про визнання договору
дарування недійсним та повернення сторін у первісний стан.
Просимо повідомити відповідача: Маркіну Тетяну Василівну про час і місце судового засідання у зазначеній справі,
яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 14.01.2016 року в залі судових засідань № 206 Малиновського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1 «А». В разі неявки в
судове засідання, має повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки відповідачів у судове засідання суд
вправі розглянути справу за їхньою відсутністю.

Суддя Тополева Ю. B.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.
Д.Галицького, 22) викликає в судове засідання 22
січня 2016 року на 10 год. 00 хв. як відповідача Гляденка Івана Миколайовича по справі за позовом
ТзОВ «Кредекс фінанс» до Гляденка Івана Миколайовича про стягнення заборгованості. В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.
Суддя Л. П. Федорова

ласті викликає в судове засідання Сакало Петра Миколайовича для розгляду цивільної справи за
позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться 11.01.2016 р. о 14.00
в приміщенні суду (вул. Першотравнева, 4а, м. Біла
Церква). У разі неявки суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С.Г. Юдіна

Суддя Жарікова О.В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Шмикова Андрія Борисовича, останнє відоме місце
проживання: м. Одеса, вул. Щорса, 148/4, кв. 62, у
судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Шмикова Андрія Борисовича
про стягнення заборгованості, яке призначено до
слухання на 26.01.2016 року о 09 год. 45 хв. у каб.
№ 213 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 Ю.Ф. Карпінська
Суддя Сегеда О.М.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання як відповідача Зубченка Віктора
Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: смт
Корнин, вулиця Щорса, 2 Попільнянського району Житомирської області, в справі за позовом Якименко Миколи Володимировича до Зубченка Віктора Вікторовича, ВАТ
«Корнинський цукровий завод», третя особа: КП «Бердичівське МБТІ» про визнання права власності на нерухоме
майно за набувальною давністю, яке відбудеться 18.01.2016
року о 09 годині 50 хвилин в залі Попільнянського районного суду в смт Попільня, по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справу буде
розглянуто за його відсутності.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області викликає в судове засідання Татарінову
Віру Миколаївну для розгляду цивільної справи за
позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться 21.01.2016 р. о 08.30
в приміщенні суду (вул. Першотравнева, 30/а,
м. Олександрія). У разі неявки, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя В.В. Саліхов
Суддя Голосеніна Т.В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Тартасюк Олену Анатоліївну, місце проживання: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 73-Г, кв. 32,
у судове засідання, що призначено на 29 січня 2016
року о 10 годині 30 хвилин у цивільній справі №
752/18105/15-ц,
провадження
по
справі
2/752/6592/15 за позовом Кобильського Олександра
Степановича до Тартасюк Олени Анатоліївни про
стягнення заборгованості за договором позики.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабінет №26.
Суддя О. В. Мирошниченко

Вінницький районний суд Вінницької області викликає
як відповідача Бережнюка Романа Андрійовича, останнє
відоме місце проживання якого: с. Лаврівка, вул. Набережна, 53, Вінницького району Вінницької області, по
справі № 128/3236/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Бережнюка Романа Андрійовича про стягнення заборгованості, в судове засідання, призначене о 12.00 год.
на 28 січня 2016 року, яке відбудеться в приміщенні Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця, вул.
Винниченка, 29, суддя Карпінська Ю.Ф., кабінет № 6,
другий поверх.
Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Сидоренка Р.В. в інтересах Панька
І.М. на рішення Оболонського районного суду м. Києва
від 21.10.2015 в справі за позовом Вагнер А. до Панько
Н.М., Панька О.М., Панька І.М. про стягнення боргу за
договором позики та звернення стягнення на предмет
іпотеки та за зустрічним позовом Панька І.М. до Вагнер
А. про визнання недійсним договору позики та договору
іпотеки, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м.
Києва (вул. Солом’янська, 2а) 21 січня 2016 року о 15
годині 15 хвилин.
У випадку явки, при собі мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Фоменка Руслана Олександровича в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Фоменко Євгенії Володимирівни до Фоменка
Руслана Олександровича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 15.01.2016 р.
о 09.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 370 ЦПК України.

Овруцький районний суд Житомирської області викликає Башинську Валентину Михайлівну та Шелюга Віталія Леонідовича як відповідачів по справі за позовом
Кредитної спілки «Оберіг» до Башинської Валентини
Михайлівни та Шелюга Віталія Леонідовича про стягнення боргу за договором споживчого кредиту в судове
засідання, яке відбудеться 27 січня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні Овруцького районного
суду за адресою: м. Овруч, вул. Леніна, 5. Суддя Гришковець А.Л.
У разі неявки відповідачів та неповідомлення про
причини неявки, судове засідання буде проведено у
Суддя В. М. Шкиря їхню відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 9 лютого 2016 року о 12.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31)
відбудеться розгляд справи за позовом Товариства
з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
«Індіго» до Повха Віктора Анатолійовича про відшкодування шкоди.
В судове засідання викликається відповідач Повх
Віктор Анатолійович: м. Київ, вул. Вербицького, 26,
кв. 293.
Суддя М. О. Шаховніна

Суддя Зленко А.В.

Полонський районний суд Хмельницької області
викликає в судове засідання Литвин Олену Василівну для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ
«Кредекс фінанс» про стягнення боргу. Судове засідання відбудеться 21.01.2016 р. о 10.00 год. у приміщенні суду (вул. Героїв Майдану, м. Полонне). У
разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. Г. Горщар

Сватівський районний суд Луганської області викликає як відповідачів у судове засідання фізичну особупідприємця Міронова Віталія Івановича, Міронову
Світлану Володимирівну по справі № 426/6058/15-ц за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до ФОП Міронова Віталія
Івановича, Міронової Світлани Володимирівни про стягнення кредитної заборгованості.
Засідання відбудеться 13 січня 2016 року о 14 год. 00
хв. за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50 років
Перемоги, 34.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сумський районний суд Сумської області викликає в
судове засідання як відповідача Гур’єва Володимира Вікторовича, 21.03.1969 р.н., зареєстрованого за адресою:
проспект Л. Свободи, 46 а, кв. 97, м. Харків, у цивільній
справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Волошина В.В., Гур’єва В.В. про стягнення суми боргу.
Судове засідання відбудеться о 9 годині 00 хвилин 13
січня 2016 року в приміщенні Сумського районного суду
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, 2 пов., каб.
№201.
У випадку неявки відповідача в судове засідання цивільна справа буде розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Половинка В. О.

Суддя І. В. Дашутін

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 СіЧНЯ

РІЗДВЯНИЙ ЛІД. Дивовижна різдвяна казка Ернста Теодора
Амадея Гофмана «Лускунчик і Мишачий король» таїть загадку —
чи історія лише приснилася маленькій Марі, чи все те сталося насправді: така собі казка в казці. Тож не дивно, що твір яскравого
представника романтизму надихнув одного з найталановитіших
композиторів світу Петра Чайковського, чиє ім’я тісно пов’язане з
Україною (дід композитора Петро Чайка родом з Полтавщини, вихованець Київської академії), написати неперевершений балет.
Головна героїня «Лускунчика» вражає своєю винахідливістю,
сміливістю, відвагою і рішучістю. Та найголовніше: вона — добра
і чуйна — зуміла розгледіти в смішній і безглуздій іграшці, яку їй
подарував хрещений, стражденне шляхетне серце. Марі полюбила його таким, яким він є, і ця любов допомогла Лускунчикові здолати зло та повернути собі людську подобу. Зрештою добро перемагає, і все закінчується весіллям.

Днями у столичному Палаці спорту відбулася прем’єра національного льодового шоу «Лускунчик». За сприяння Міністерства молоді та спорту, а також концертної агенції «Аншлаг» його безкоштовно переглянули кілька сотень дітей воїнів-учасників АТО, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.
Усі актори «Лучкунчика» — професійні фігуристи з багатьох
країн. Вони також беруть участь у багатьох популярних світових
шоу. Взяв участь у підготовці шоу й чемпіон Європи з фігурного
катання українець Дмитро Дмитренко. Сценарист і режисер
вистави — відомий український музикант, соліст групи «Авіатор» Дмитро Тодорюк. За його словами, сюжет дещо перероблений — це не класичний балет Чайковського. По-перше, туди
«вмонтовано» багато творів інших композиторів. По-друге, сюжет має кілька «сучасних» поворотів. Та головне — любов перемагає! Тож, вірмо в дива!

Незабутню подорож
треба організувати

риміром на Тернопіллі
вирішили визначити
найоригінальніший туристичний маршрут, а для
цього оголосили конкурс.
Упродовж двох місяців
розробники
подавали
текст дорожньої інформації, фотоматеріали, програму маршруту. Таким
чином створювали нові туристичні продукти, які б
додавали позитиву Тернопільщині, давали змогу
мандрівникам
пізнати
край.
Найоригінальнішим туристичним
маршрутом
журі визнало «Незабутню
подорож українським кораловим рифом, або Медобори запрошують» екскурсовода-краєзнавця із селища Гусятин Михайла Ковальчука. Він запропонував мандрівникам оглянути численні пам’ятки, як-

П

от замок-корабель у Сидорові, привабливі місця селища Гримайлів, міста Копичинці, сіл Вікно, Чагарі.
Заодно насолодитися мальовничою природою Медоборів, побувати на втаємниченій горі Богит, ознайомитися з дольменом
— українським Стоунгенджем, попити цілющої води з «Джерел бажань», відвідати «Пущу відлюдника», городище-святилище
«Звенигород» і навіть важкодоступну Соколину скелю. Кінцевим пристановищем цього туристичного
шляху стане штучний водоспад на річці Збруч.
А рада з розвитку туризму при Миколаївській
облдержадміністрації днями презентувала проект
програми для громадськості, представників туристичного бізнесу, органів
влади, яка складається з
кількох основних напрямів.
Передовсім це розвиток
туристично-рекреаційної
інфраструктури області, а
також підвищення конку-

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

рентоспроможності регіонального
туристичного
продукту.
За підрахунками авторів
проекту, на виконання
програми з обласного бюджету потрібно спрямувати
близько 5,5 мільйона гривень. Програма також розрахована на фінансування
з додаткових джерел у
розмірі 373 мільйонів гривень.
Перші кроки на шляху
популяризації миколаївських курортів і місць відпочинку вже зроблено. На
засіданні ради представлено інформаційний портал
«Миколаївщина туристична». Під час створення сайту враховано всі вимоги
популярних пошукових
систем. Нині розробники
працюють над мобільною
версією порталу.
Голова громадської організації «Фонд оновлення
села» Олександр Максименко розповів про напрацювання щодо розробки
туристичного бренда Миколаївщини. Так, ініціатив-
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Шість струн,
які вміють творити
дива
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. В областях взялися за розроблення нових маршрутів
Микола ШОТ,
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»

Oбласть
Київська
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Чернігівська
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Закарпатська
Рівненська
Львівська
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Волинська
Хмельницька
Чернівецька
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на група зупинилася на
концепції Святого Миколая, і тепер команда закінчує роботу над її основними складовими — логотипом, персонажем та елементами зображення.
Тим часом на Запоріжжі
перейнялися розвитком
зеленого туризму. Вже
створено 31 садибу, успішно втілюється проект «Етносело» у Червонокозачому, де навесні пройде фестиваль «Запоріжжя туристичне».
У краї також реалізовується проект «Сільський
парк, доступний для маломобільних, — запорука нових можливостей громади». Заплановано неформальне навчання з проектного менеджменту, засад
соціального підприємництва у школах, сільрадах,
регіональному фонді підтримки підприємництва. В
області створено спільний
грантовий проект, який
сприятиме розвитку зеленого туризму і розв’язанню
проблем сільських громад.

ПОФЕСТИВАЛИЛИ. Шість струн, трохи дерева, гарна координація руху — це той мінімум, який потрібен кожному, аби зробити свої перші кроки в грі на гітарі. А ще, звісно, велике бажання.
Саме так і починали свій шлях у чарівний світ музики учасники
ансамблю «Фанданго» Черкаської дитячої музичної школи №1
імені Миколи Лисенка. Тепер же, коли на сцену виходять гітаристи цього ансамблю, зал буквально завмирає. Гідно оцінили
майстерність юних гітаристів і на Всеукраїнському фестиваліконкурсі інструментальної музики та хорового співу «Галицькі
самоцвіти», який нещодавно відбувся у Львові. Серед 600 учасників черкаський ансамбль під керівництвом Вадима Пархоменка став лауреатом конкурсу, здобувши другу премію. Потішили
своєю грою й дівчатка-солістки Олександра Діченко та Софія
Трощенко.
— Спочатку гра на цьому інструменті нам просто подобалася,
а тепер ми вже не можемо жити без гітари, — розповіли дівчата.
Оцінювало конкурсантів компетентне журі, до складу якого
входили відомі артисти, діячі мистецтв, викладачі Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка та лауреати міжнародних конкурсів Олег Лихач, Руслан Ляшенко, Тарас Лазуркевич, Микола Орач, Ольга Чундак, Андрій Прахт та інші.
Незабутні враження від старовинного міста, його культурних
надбань, майстер-класи та екскурсії, які діти разом із батьками
із задоволенням відвідували, сплелися в одну феєрію, яку так
влучно львів’яни назвали «Галицькими самоцвітами».

оголошення
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети «Правда», буд. № 84, каб. № 210, суддя Волошин Є.В.)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 січня 2016 року о 14 годині 00
хвилин, громадянина Марченкова Олександра Григоровича як відповідача по цивільній справі №202/8657/15-ц; провадження № 2/202/5093/2015 за позовною заявою Кучук (Марченкової) Тетяни Валеріївни до Марченкова Олександра Григоровича, третя особа: Орган опіки та піклування Індустріальної районної у м. Дніпропетровську ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини неявки,
справу буде вирішено на підставі наявних даних і поставлено заочне рішення.
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