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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Народна артистка України
Оксана Білозір розповіла
«УК» про творчість 
під кулями та нездоланну
зброю – українську пісню 

ЦИФРА ДНЯ

Транзитний шлях
обійшов РФ

ТРАНСПОРТ. Учора запущено експериментальний вантажний
потяг до Китаю за маршрутом Великого шовкового шляху в обхід
Росії, який пролягає через територію Грузії, Азербайджану та Ка-
захстану. «Зараз ми реалізуємо те, про що говорили багато років.
Це експериментальний пором із потягом за маршрутом Україна —
Грузія — Азербайджан — Казахстан — Китай. Ми відпрацюємо
весь логістичний ланцюжок», — сказав на урочистостях в Іллічів-
ську міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, наголосивши,
що всі формальності між країнами-учасницями експерименту вре-
гульовано напередодні. Зокрема це стосується встановлення кон-
курентоспроможних пільгових тарифів на вантажні перевезення за
цим маршрутом, повідомляє УНІАН. За два-три тижні можна буде
перейти до звичного робочого режиму експлуатації нового альтер-
нативного шляху для товарів з Європи до Китаю, з України до Ки-
таю та інших азіатських країн. Це новий шлях для українських
товарів на ті ринки, доступ до яких зараз тимчасово обмежено че-
рез ембарго РФ для транзиту наших товарів своєю територією.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Населення буде
платити за те, 

що реально спожито, 
а не за те, що нараховане

тепловиками, і зможе
заощаджувати».

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства 
про зважений підхід до розрахунків за енергоносії
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ВАЖЛИВО ЗНАТИ  

У приміщенні, де повітря
зволожене, гине 60-70%
вірусу грипу, натомість 
у сухому зберігається 
до 80% 

Не все наше, що моє

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ. «УК» з’ясовував, коли майно, придбане 
у шлюбі, слід вважати приватною власністю одного 
з подружжя
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

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

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

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

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

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

100 млн грн
винагород за знищену військову техніку

супротивника, за успішне виконання
бойових завдань та за безпосередню
участь у бойових діях виплачено торік

військовослужбовцям ЗСУ



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Городищенський районний суд Черкаської
області повідомляє, що 11 лютого 2016 року
о 10 годині 00 хвилин відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Стадника Воло-
димира Івановича до Думіної Олени Олексан-
дрівни, третя особа: Управління Державної
міграційної служби України в Черкаській об-
ласті про визнання особи такою, що втратила
право користуванням житлом.

Думіна Олена Олександрівна, 12.03.1978
року народження, зареєстрована за адресою:
вул. Ворошилова, 10, м.  Городище Черка-
ської області, проживаюча по вул. Сими-
ренка, 22, с. Мліїв, Городищенського району
Черкаської області, викликається в судове
засідання як відповідач, явка до суду є
обов’язковою.

В разі неявки останньої до зали судового
засідання, справа буде розглянута за її від-
сутності за наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, 
м. Городище Черкаської області, поштовий
індекс 19500.

Суддя Л.П. Синиця

Біловодський районний суд Луганської
області викликає в якості відповідачів
Колпакова Павла Володимировича, Спи-
ридонова Сергія Олексійовича, Випасняка
Миколу Петровича для участі в цивільних
справах за позовом ПАТ «Банк Форум»,
які відбудуться 25 січня 2016 року, до
Колпакова Павла Володимировича, Спи-
ридонова Сергія Олексійовича о 15:40 го-
дині; до Випасняка Миколи Петровича о
15:20 годині про стягнення заборгованості
за кредитним договором у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про
виклик сторін вони вважаються повідом-
леними про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/2536/15-ц за
позовом ПАТ «Банк Форум» до Резні-
ченко Світлани Вікторівни та Шипуліної
Наталії Вікторівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться
27.01.2016 року о 13:30 год. (резервна
дата 03.02.2016 р. о 13:30 год.) в залі суду
за адресою : Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2.

Викликається Резніченко Світлана Вік-
торівна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. Боженко В.Н. буд.105-Б.

Викликається Шипуліна Наталія Вікто-
рівна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, 1-й Печерський проїзд, буд. 31.

У випадку неявки відповідачів справу
буде розглянуто за їх відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Максименко О. Ю. 

Долинський районний суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 25 січня 2016
року о 10:00 в приміщенні суду за адресою:
м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-Франків-
ської області відбудеться розгляд цивільної
справи № 343/2486/15-ц за позовною заявою
Чорножицької Мар’яни Зеновіївни до Чорно-
жицького Ігоря Володимировича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог —
Служба у справах дітей Долинської РДА про
збільшення розміру аліментів та позбавлення
батьківських прав.

У судове засідання викликають відпові-
дача Чорножицького І. В., останнє відоме
місце проживання: с. Мишковичі Тернопіль-
ського району Тернопільської області.

Явка в судове засідання відповідача
обов’язкова.

Про причини неявки він зобов’язаний по-
відомити суд. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання без поважних причин справу
буде розглянуто за наявними в справі дока-
зами без його участі.

Суддя Тураш В. А.

У провадженні Броварською міськрайон-
ного суду Київської області знаходиться ци-
вільна справа за позовом Насирової Ліліани
Валеріївни до Насирова Марата Рауфовича,
третя особа Орган опіки та піклування Бро-
варської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення неустойки (пені)
у зв’язку з несплатою аліментів.

Броварський міськрайонний суд Київської
області викликає в якості відповідача по вка-
заній справі Насирова Марата Рауфовича, ос-
тання відома адреса проживання:
Хмельницька область, Ярмолинецький
район, с. Михалківці.

Розгляд справи повторно відкладено на 14
год. 30 хв. 22 лютого 2016 року та відбу-
деться у приміщенні суду за адресою: м. Бро-
вари, вул. Грушевського, 2, каб. 215.

Суд попереджає, що у випадку повторної
неявки справа буде розглянута у відсутності
відповідача за наявними в справі матеріа-
лами з постановленням заочного рішення.

Суддя Н. П. Маценко

Радивилівський районний суд Рівненської
області викликає як відповідача Скоропадську
Наталію Василівну (останнє відоме місце про-
живання: 35500, Рівненська область, м. Ради-
вилів, вул. Четвертного, 18) в судове засідання
у цивільній справі за позовом Першої всеукра-
їнської кредитної спілки в особі Радивилів-
ського відділення Першої всеукраїнської
кредитної спілки до Скоропадської Наталії Ва-
силівни про повернення кредитних коштів та
стягнення боргу за кредитним договором №80
від 13 лютого 2014 року.

Судове засідання відбудеться 03 лютого
2016 року о 14:20 годині в приміщенні суду за
адресою суду: м. Радивилів, Рівненська об-
ласть, вул. І.Франка, 8.

З опублікуванням оголошення відповідач
Скоропадська Н.В. вважається належним
чином повідомлена про час та місце судового
розгляду справи. В разі неявки в судове засі-
дання справа вирішуватиметься у відсутності
відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Л. І. Прачук

Першотравневий районний суд Донець-
кої області (87400, смт Мангуш, вул. Ко-
танова, 102, Першотравневого району
Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Щудро Віталія Олеговича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Щудро Віталій Олегович, за-
реєстрований за адресою: смт Мангуш,
вул. Чкалова, 6, Першотравневий район,
Донецька область, викликається на 21
січня 2016 року на 09-00 годину до Пер-
шотравневого районного суду для участі
у розгляді справи по суті.

Щудро Віталію Олеговичу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та
докази до 21 січня 2016 року. У випадку
неприбуття відповідача він повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсут-
ності за наявними матеріалами.

Суддя Скудін B.Є., кабінет №5.

Дворічанський районний суд Харківської
області викликає Білашова Тахіра Павловича,
1969 року народження, який значиться заре-
єстрованим за адресою: Харківська область,
Дворічанський район, с. Обухівка, вул. Миру,
буд. 57, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 618/893/15-ц (провад-
ження № 2/618/17/16) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Білашова Тахіра Павловича
про стягнення заборгованості, призначене на
25 січня 2016 року о 09-00 год. Судове засі-
дання відбудеться в залі № 2 приміщення
Дворічанського районного суду Харківської
області за адресою: смт Дворічна, вул. Осе-
ніна, 1, Дворічанського району Харківської
області.

За неможливості явки, відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини не-
явки. У разі неявки до суду в зазначений день
та час без поважних причин, неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглянута
за відсутності відповідача на підставі наявних
доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Є.А. Рябоконь

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 а)
розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідач:
Скочинська Людмила Вікторівна,

10.02.1959 р.н., яка зареєстрована за адре-
сою: Донецька обл., Добропільський р-н, сел.
Новодонецьке, вул. Жовтнева, 12/25, номер
справи 227/6300/15-ц.

Викликається на 04.02.2016 року на 09:00
годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 15, для участі у розгляді
справи.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності, на підставі наявних у
справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Марківський районний суд Луганської
області викликає відповідачів Лаптєва
Сергія Олександровича, Цимбали Олек-
сандра Євгеновича на судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Ак-
ціонерний банк «Експрес-Банк» до Лап-
тєва Сергія Олександровича, Цимбали
Олександра Євгеновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 27.01.2016 р. о 10.00 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. 169
ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Полонський районний суд Хмельницької
області (м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5)
викликає в судове засідання на 10 год. 00 хв.
22 січня 2016 року Крисюка Миколу Васильо-
вича у якості відповідача, останнє відоме місце
проживання якого за адресою: смт Понінка,
провулок Грушевського, 2, кв.76, Полонського
району Хмельницької обл., по цивільній справі
№ 681/2070/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Крисюка М.В. про стягнення забор-
гованості за договором кредиту. Судове
засідання відбудеться в приміщенні Полон-
ського районного суду за адресою: м. По-
лонне, вул. Героїв Майдану, 5, 1-й поверх, каб
№ 2. Явка відповідача в судове засідання є
обов’язковою. У випадку неявки відповідача,
справа буде розглядатися на підставі доказів,
наявних у справі.

Суддя Дідек М.Б.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за
позовом Карташової Ірини Олександрівни до
Корсун Миколи Віталійовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини,
Приморський районний суд міста Маріуполя
викликає як відповідача Корсун Миколу Віта-
лійовича, останнє місце проживання якого:
вул. Курганська, буд. 60, м. Макіївка, Гірниць-
кий район Донецької області, в судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельни-
ків, буд. 52а, кабінет № 3, об 11.30 годині 20
січня 2016 року та о 08.30 годині 05 лютого
2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки по-
відомити суд про причини. В разі неявки без
поважної причини справа може бути розгля-
нута у відсутність відповідача.

Суддя Н.М. Курбанова

Лисичанський міський суд Луганської
області викликає як відповідача Третья-
кову Інну Леонідівну, яка зареєстрована
за адресою: вул. Попова, 77/32, м. Ал-
чевськ Луганської області, в судове засі-
дання з розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Третьякової Інни
Леонідівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 20 січня 2016 року о 13
годині 00 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, 38,
каб. 17. У разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю.О. Калмикова

Врадіївський районний суд Миколаїв-
ської області повідомляє, що Котляр Ва-
лентина Миколаївна, 10.10.1963 року
народження, викликається в судове засі-
дання як відповідачка по цивільній справі
за позовом Котляра Едуарда Юрійовича
до Котляр Валентини Миколаївни про ро-
зірванання шлюбу.

Розгляд цивільної справи відбудеться
о 10.00 год. 19.01.2016 року за адресою:
вул. Маяковського, 103, смт Врадіївка
Миколаївської області.

Суддя Ф.Г. Сокол

Краснолиманський міський суд До-
нецької області викликає в судові засі-
дання, що призначені на 20.01.2016 p.:
Гусака В.А. на 08.30; Дьомінова Д.М. на
08.45; за заявами КС «Аккорд» про по-
новлення пропущеного строку для
пред’явлення виконавчого документа.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду. (м. Красний Лиман, вул.
Фрунзе, 13). У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі
ст.169 ЦПК України.

Суддя Бікезіна О.В.

Рубіжанський міський суд Луганської
області викликає як відповідача Скрипін-
ського Антона Богдановича по цивільній
справі № 425/1692/15ц; 2/425/796/15 за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Скрипін-
ського Антона Богдановича про стягнення
заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться 21 січня 2016 року о 08 год.
20 хв. в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду.

У разі неявки відповідача у судове за-
сідання,  суд розглядатиме справу без
вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-про-
цесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Суддя О.Л. Овчаренко

Христинівський районний суд Черкаської
області викликає Гандзюк Галину Володими-
рівну, останнє відоме зареєстроване місце
проживання якої: Черкаська область, Христи-
нівський район, с. Кузьмина Гребля, вул. Кіль-
цева, 17, як відповідача у цивільній справі 
№ 706/1614/15-ц за позовом публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором у судове засідання, яке
відбудеться о 08 год. 00 хв. 20.01.2016 р. в
приміщенні Христинівського районного суду
Черкаської області за адресою: 20001, Черка-
ська область, м. Христинівка, вул. Соборна,
27А. У разі неявки у судове засідання справа
буде розглянута за відсутності відповідача за
наявними у справі доказами.

Суддя М.Ф. Олійник

Повістка про виклик підозрюваному Ільїну
Едуарду Миколайовичу, 04.05.1968 р.н., який
проживав за адресою: м. Київ, вул. Лятошин-
ського, 8, кв. 43. Відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПКУ, Вам необхідно з’явитися
21.01.16 об 11.00 год. до Головної військової
прокуратури ГПУ: м. Київ, вул. Авіаконструк-
тора Антонова, 2а, до ст. слідчого в ОВС  Поз-
няка К.В. для вручення повідомлення про
зміну раніше повідомленої підозри, участі у
допиті як підозрюваного, відкритті та наданні
доступу до матеріалів кримінального провад-
ження № 42014000000001233. Наслідки не-
прибуття за викликом викладені в ст. 139
КПКУ, а поважні причини неприбуття – у ст.
138 КПКУ. Ст. слідчий в ОВС Позняк К. (т.р.
242-04-52).

Сєвєродонецьким міським судом Луган-
ської області викликається до суду:

- Булавінцев Олександр В’ячеславович
(останнє відоме місце проживання: 94000,
Луганська обл., м. Стаханов, пр. 50 років
Жовтня, буд. 17, кв. 3) на 13 годину 20 хви-
лин 22.01.2016 р. для участі у розгляді
справи № 428/8459/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Дорошева Світлана Олександрівна (ос-
таннє відоме місце проживання: 94013, Лу-
ганська обл., м. Стаханов, вул. 395-ї
шахтерскої дивізії, буд. 6, кв. 8) на 09 годину
20 хвилин 22.01.2016 р. для участі у розгляді
справи № 428/9075/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Олійник В.М.

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідачів:
Васющенкова Віктора Михайловича, Ва-
сющенкову Світлану Сергіївну на 08 год.
00 хв. 21.01.2016 року по цивільній справі
№ 431/4961/15-ц за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» до Васющенкова Віктора
Михайловича, Васющенкової Світлани
Сергіївни про стягнення заборгованості,
слухання справи відбудеться в примі-
щенні Старобільського районного суду
Луганської області за адресою: м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38 А, суддя
Кудрявцев І.В. У разі неявки справа буде
розглядатися за вашої відсутності.

Солом’янський районний суд м. Києва
повідомляє, що розгляд цивільної справи
за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-
банк» до Сельницького Максима Павло-
вича, Сельницького Василя Петровича
про стягнення заборгованості, призна-
чено на 20.01.2016 р. о 10.00 год. у при-
міщенні суду (03113, м. Київ, вул. Шyтoвa,
1, каб. 23) під головуванням судді Коз-
ленко Г.О.

У судове засідання викликаються від-
повідачі: Сельницький Максим Павлович,
Сельницький Василь Петрович.

В разі неявки справу буде розглянуто у
вашу відсутність.

Суддя Козленко Г. О.

Жовтневий районний суд м. Запо-
ріжжя викликає Кітач Яну Едуардівну як
відповідача по цивільній справі за позо-
вом ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «ЛЕРМОН-
ТОВО» до Кітач Яни Едуардівни про
звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться
21.01.2016 року об 11.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Дзержинського, 6, каб. 25.

У разі неявки відповідачів в судове за-
сідання слухання справи буде відбуватися
за його відсутністю. Крім того, суд роз’яс-
нює відповідачу про його обов’язок пові-
домити суд про причини неявки.

Суддя В.М. Світлицька

Манжос Андрій Анатолійович виклика-

ється в судове засідання до Пологів-

ського районного суду Запорізької

області як відповідач по цивільній справі

№324/1267/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

Банк» до Манжоса Андрія Анатолійовича

про стягнення заборгованості за кредит-

ним договором, яке відбудеться

29.01.2016 року о 14 год. 00 хв. у примі-

щенні суду за адресою: вул. М.Горького,

28, м. Пологи, Запорізька область. 

Суддя Іванченко М. В.

Бориславський міський суд Львівської
області викликає на судове засідання Бе-
рездецького Андрія Тадейовича, останнє
відоме місце проживання та реєстрації за
адресою: Львівська область, м. Борислав,
вул. Потік, 69/2, як відповідача у цивільній
справі за позовом Приватного акціонер-
ного товариства «Акціонерна страхова
компанія «Омега» до Берездецького Ан-
дрія Тадейовича про відшкодування ма-
теріальної шкоди на 09 год. 45 хв.
01.02.2016 р. (за адресою: м. Борислав,
вул. Грушевського, 21).

У випадку неявки Берездецького Ан-
дрія Тадейовича справа буде розглянута
у його відсутності.

Суддя Р. Й. Пещук

Першотравневий районний суд м. Чер-
нівці викликає Гречко Сергія Миколайо-
вича, останнє відоме місце реєстрації 
та проживання якого відоме за адресою:
м. Чернівці, вул. Авангардна, 53/59, як
відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі №725/6441/15-ц за позовом
Боцюн Л.А. до Гречко С.М. про визнання
особи такою, що втратила право користу-
вання житлом. Справа призначена на 10
год. 00 хв. 26 січня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.

У разі неявки в судове засідання,
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. І. Галичанський

Тлумацький районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Аріс-
това Павела, 12.07.1980 р.н., уродженця м. Батумі
Республіки Грузія, остання відома адреса прожи-
вання: вул. Січових Стрільців, 36, с. Обертин Тлумаць-
кого району Івано-Франківської області, по справі 
№ 353/1089/15-ц за позовом Арістової М.І. до Аріс-
това П. про позбавлення батьківських прав. Судове
засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького рай-
онного суду Івано-Франківської області за адресою:
Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винни-
ченка, 14а, 19 січня 2016 року о 10 год. 00 хв. Неявка
в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи. 

Судця У.Ю. Луковкіна

Шевченківський районний суд міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викли-
кає на 20.01.2016 року о 09 год. 00 хв. як відпо-
відача Рагуліна Сергія Борисовича по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Родовід банк» до Рагуліна Сергія Борисовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається у судове засідання,
у разі його неявки справа розглядатиметься у
його відсутність.

Суддя Рибак М.А.

Червоноградський міський суд Львівської області
викликає як відповідача Любачівського Віталія Воло-
димировича в судове засідання у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Правекс-Банк» до Любачівського Ві-
талія Володимировича, Любачівської Наталії Юріївни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром , яке відбудеться 20.01.2016 року о 15.30 год. у
приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15,
м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Грабовський В.В.
У випадку неявки Любачівського Віталія Володи-

мировича відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд
розглядатиме справу у його відсутності на підставі на-
явних у матеріалах справи даних та доказів.

Суддя В.В. Грабовський

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

- за позовом Ісай Надії Павлівни до Слов’янської міської ради,
третя особа: Катасонов Олексій Адольфович, про визнання права
власності на житловий будинок.

Третя особа у справі: Катасонов Олексій Адольфович, останнє ві-
доме місце мешкання: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 91/37, ви-
кликається  о 08 год. 30 хв. 22 січня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Третій особі пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, третя особа повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Ю.В. Чернишов
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реклама. оголошення

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення за-
боргованості, у судові засідання, які відбудуться: 

25.01.2016 р. (резервне судове засідання
29.01.2016 р.) 
Ткаченко Леонід Леонідович о 08.00 (останнє ві-

доме місце проживання: м. Луганськ, кв. Ольхов-
ський, буд. 9, кв. 54) — № 409/415/15-ц.

Чернявська Ірина Анатоліївна о 08.15 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв. Южний,
буд. 10, кв. 101) — № 409/421/15-ц.

Лєщєнко Iгор Леонiдович о 08.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л
Южний, буд.1, кв.40) — № 409/398/15-ц.

Рєпка Вадим Олександрович о 8.45 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с. Успенка, вул. Мостова, буд. 2Б) — 
№ 409/358/15-ц.

Донський Сергій Леонідович о 09.00 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ский р-н, с. Успенка, вул. Мічуріна, буд. 33) — 
№ 409/402/15-ц.

Кощеєнко Сергій Федорович о 09.15 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с. Успенка, вул. Некрасова, буд. 7) — 
№ 409/407/15-ц.

Абрамкіна Олена Василівна о 09.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, 
с. Біле, вул. Дружби, буд. 16, кв. 11)  — № 409/405/15-ц.

Доброходова Тетяна Василівна о 09.45 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. А. Ли-
ньова, буд. 85а, гурт.) — № 409/348/15-ц.

Алексєєвський Віктор Володимирович о 10.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: Луганська обл., 
м. Луганськ, вул. Красного Профінтерну, буд. 2а). 

Деркульська Неля Анатоліївна о 10.15 ( останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Ге-
роїв Сталінграда, буд. 8, кв. 7) — № 409/314/15-ц.

Сорокін Олексій В’ячеславович о 10.30 ( останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Ольхов-
ський, буд. 4, кв. 178) — № 409/335/15-ц.

Берестова Віра Леонідівна о 10.45 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Героїв Сталін-
града, буд. 12, кв. 258) — 409/328/15-ц.

Кулагіна Марина Андріївна об 11.00 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине,
вул. Лихачова, буд. 57, кв. 73) — № 409/255/15-ц.

Рудий Сергій Васильович об 11.15 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Біле, вул. Полетаєва, буд. 6) — № 409/253/15-ц.

Мрихін Сергій Вікторович об 11.45 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине,
вул. Гагаріна, буд. 22, кв. 48) — № 409/263/15-ц.

Соловйова Катерина Миколаївна о 13.00 (останнє
відоме місце проживання:  м. Луганськ, с. Ювілейне,
вул. Горького, буд. 3, кв. 11) — № 409/296/15-ц.

Черняк Поліна Єгорівна о 13.15 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський 
р-н, с. Розкішне, вул. Поштова, буд. 29) — 
№  409/301/15-ц.

Балабаєв Юрій Петрович о 13.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Очаківська, буд. 50) — № 409/303/15-ц.

Логвінов Павло Георгійович о 13.45 (останнє 
відоме місце проживання:  Луганська обл., м. Лу-
ганськ, кв-л Мирний, буд. 1, кв. 127) — 
№ 409/292/15-ц.

Лукавенко Віталій Миколайович о 14.00 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Героїв
Сталінграда, буд.12, кв.55) — № 409/341/15-ц.

Гармаш Ольга Володимирівна о 14.45 ( останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Достоєв-
ського, буд. 114а). 

Корсуненко Зоя Василівна о 14.30 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, кв. Зарічний, буд. 5,
кв. 24) — № 409/339/15-ц.

Попсуй Вадим Георгійович о 14.45 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв. Героїв Ста-
лінграда, буд. 13, кв. 56) — № 409/331/15-ц.

Мінаєва Маргарита Михайлівна о 15.00 ( останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Челюскінець, вул. Степова, буд. 1) —
№ 409/317/15-ц.

Кулик Віра Семенівна о 15.15  ( останнє відоме
місце проживання: м. Лутугине, вул. Куйбишева,
буд.5, кв.2) — №  409/266/15-ц.

Говін Ірина Миколаївна о 15.30 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. За-
порожченко, буд. 2, кв. 58).

Старіков Олександр Миколайович о 15.45 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Лутугине, пр-т
Миру, буд. 52, кв. 2).

Логвінова Ольга Валентинівна о 16.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Южний,
буд. 6-а, кв. 125) — № 409/274/15-ц.

Кушнарьов Сергій Валентинович о 16.15 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. 1-а Ке-
рамічна, буд. 11-а) — № 409/256/15-ц.

Боєв Володимир Ілліч о 16.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Лутугино, пр.
Октябрський, буд. 9, кв. 2) — № 409/250/15-ц.

Чулкова Ольга Вікторівна о 16.45 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Весняна, буд. 55) — № 409/394/15-ц.

Суддя  районного суду В.С. Полєно 
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі

по справах вважаються належним чином повідомле-
ними про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в
якості відповідачів Амельницького Олександра Олександровича,
Тихонову Наталію Миколаївну, Тихонова Сергія Миколайовича,
Садовниченка Олега Вікторовича, Афанасьєва Івана Миколайо-
вича, Гренець Володимира Анатолійовича, Скворцова Віталія
Євгенійовича, Мінаєва Олександра Олександровича, Зайчук
Ольгу Павлівну, Зайчука Олександра Сергійовича, Осипенка
Олексія Олександровича, Осипенко Ольгу Володимирівну, Іва-
нова Олександра Сергійовича, Голикова Юрія Миколайовича,
Черних Ганну Володимирівну, Кучера Михайла Сергійовича для
участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Дельта Банк», які
відбудуться 22 січня 2016 року до Амельницького Олександра
Олександровича о 13:00 годині; до Тихонової Наталії Микола-
ївни, Тихонова Сергія Миколайовича о 13:10 годині; до Садов-
ниченка Олега Вікторовича о 13:20 годині; до Афанасьєва Івана
Миколайовича о 13:30 годині; до Гренець Володимира Анато-
лійовича о 13:40 годині; до Скворцова Віталія Євгенійовича о
13:50 годині; до Мінаєва Олександра Олександровича о 14:00
годині; до Зайчук Ольги Павлівни, Зайчука Олександра Сергі-
йовича о 14.10 годині; до Осипенка Олексія Олександровича,
Осипенко Ольги Володимирівни о 14:20 годині; до Іванова Олек-
сандра Сергійовича, Голикова Юрія Миколайовича, Черних
Ганни Володимирівни о 14-30 годині; до Кучера Михайла Сер-
гійовича о 14:40 годині про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання як відповідача
Коломійцева Олександра Анатолійовича (91000, 
м. Луганськ, вул. Победоносна, б. 11, кв. 78) по ци-
вільній справі № 409/3373/15-ц за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.01.2016 року (ре-
зервна дата 26.01.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті ( м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє відпові-
дача Федоренченко Інну Григорівну, яка мешкає за адресою:
вул. Зелена, 2, с. Веселе, Нікопольського району Дніпропет-
ровської області, по цивільній справі 182/4322/15-ц, про слу-
хання справи за позовом Федоренченка Олександра
Володимировича до Федоренченко Інни Григорівни про
визнання права власності на земельний пай в порядку
спадкування за законом. Справа призначена до слухання
о 09.30 год. 29 січня 2016 року під головуванням судді
Шестакової З.С.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у її
відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Шестакова З.С.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідачку Сухиніну Олену
Олександрівну у цивільній справі № 522/15921/15-ц
за позовом Борисова В.В. про визнання правочину
недійсним. Судове засідання відбудеться 27 січня
2016 року о 09 годині 00 хвилин у залі судових засі-
дань № 210 в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси, що розташований за адресою: 65029,
м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідачки у судове засідання, суд
розглядатиме справу за її відсутності, в разі неявки
особи, суд зобов’язує повідомити причини цього.

Суддя Ю.Б. Свячена

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Свірюка Леоніда Петро-
вича до Свірюк Валерії Леонідівни про визнання
особи такою, яка втратила право користування жит-
ловим будинком, викликає до суду (адреса: Київська
область, смт Бородянка, вул. Леніна, 315) Свірюк Ва-
лерію Леонідівну, яка проживає за останньою відо-
мою адресою: вул. Тернопільська, 11, смт Бородянка,
Київська область, 07801, як відповідачку на 26 січня
2016 року о 12 годині 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д. Унятицький

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Огнєв Антон Миколайович, Петренко
Наталія Миколаївна викликаються на 28 січня 2016
року о 08.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хмельова C.M.

Барвінківський районний суд Харківської області
викликає в судове засідання, яке відбудеться о 10
годині 00 хвилин 22 січня 2016 року у приміщенні
суду (вул. Б. Хмельницького, 6, м. Барвінкове, Хар-
ківська область) як відповідача Тюріна Олександра
Володимировича, зареєстрованого за адресою: вул.
Миру, буд. 23, кв. 2, с. Іванівка, Барвінківського
району Харківської області, по цивільній справі 
№ 611/1086/15-ц  2/611/21/16 за позовом ПАТ «А-
Банк» до Тюріна О.В.

У разі неявки Тюріна О.В. справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Ю.А. Коптєв

Деснянський районний суд м. Києва

викликає Бєлова Віталія Анатолійовича,

ІПН 2616713590, як відповідача в судове

засідання, призначене на 12.00 год. 15

лютого 2016 року по цивільній справі за

позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бєлова

В.А. про звернення стягнення на предмет

іпотеки. Адреса суду: м. Київ, пр-т Мая-

ковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа

буде розглянута за його відсутності.

Суддя Клочко І.В.

Голосіївський районний суд м. Києва
викликає Павлова Андрія Івановича 
як відповідача по цивільній справі 
№ 752/14212/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта-Банк» до Павлова Андрія Івано-
вича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, у судове засідання
на 28 січня 2016 року о 14.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна,
14а, каб. 14, суддя Сальникова Н.М.

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н.М.Сальникова

Ширяївський районний суд Одеської 
області у справі № 518/388/15 (провадження
№ 2/518/545/2015) викликає як відповідача
Вакарчука Володимира Васильовича у су-
дове засідання, яке відбудеться 20 січня
2016 року о 09.30 годині у приміщенні Ши-
ряївського районного суду за адресою: Оде-
ська область, смт Ширяєве, вул. Калініна, 
№ 97а (кабінет № 1), у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Страхова компанія «Арсенал
страхування» до Вакарчука Володимира Ва-
сильовича про відшкодування збитків в по-
рядку регресу.

У разі вашої неявки у судове засідання,
розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності.

Суддя В.О. Николайчук

Личаківський районний суд м. Львова 
викликає Савку Ореста Богдановича (останнє
відоме місце проживання: м. Львів, вул.
Майорівка, 1/69) як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/463/2034/2015
(463/4542/15-ц) за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Савки Ореста Богдановича, Савки
Роксоляни Володимирівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки для погашення
заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 02 лютого 2016 р. о 09 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засі-
дань № 10.

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

Суддя Гирич С.В.

Втрачений Державний акт на право
приватної власності на землю серії КB
№6360, виданий на ім’я Антоніни Анані-
ївни Кульєчевої Кодаківською сільською
Радою народних депутатів Васильків-
ського району Київської області 29 січня
1997 року, реєстр №298, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет

№ 05044 на маломірне судно

«Казанка-6» № ЗАП 28 К, 

що належить AT «МОТОР СІЧ»,

вважати недійсним.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний Банк «При-
ватБанк» до Ємельянової (Краснянської) Юлії
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Ємельянова (Краснянська) Юлія Микола-
ївна, 21.12.1979 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Зугрес, вул. Корнієнка, буд. 7, кв. 12,
викликається на 29 січня 2016 року о 09.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 16, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачці необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О.М.

Розгляд цивільної справи № 511/2641/15-ц за позовом
Алаід Мазен Жержос, 01.04.1978 року народження,
представник Матвєєв Віталій Юрійович, до Харитонової
Наталії Володимирівни, 04 травня 1974 року народження,
про виключення відомостей з актового запису про на-
родження дитини даних про батька дитини, призначено
на 28 січня 2016 року о 14 годині 00 хвилин. Відповідно
до ст.ст. 9, 74 ЦПК України Роздільнянський районний
суд викликає в судове засідання як відповідача Харито-
нову Наталію Володимирівну, останнє місце реєстрації
та проживання: село Новоукраїнка, вул. Одеська, 45, Роз-
дільнянського району Одеської області.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Розділь-
нянського районного суду за адресою: 67400, вул. Ле-
ніна, 37-А, м. Роздільна, Одеська область. У випадку
неявки Харитонової Н.В. в судове засідання цивільна
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ільяшук А.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний Банк «При-
ватБанк» до Шальневої Олени Ігорівни про стягнення
заборгованості.

Відповідач Шальнева Олена Ігорівна, 06.04.1983 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Паторжинського, буд. 2, кв. 33, викликається
на 29 січня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачці необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О.М.

У провадженні Заставнівського районного суду
знаходиться цивільна справа № 716/1252/15-ц за по-
зовом ТзОВ «Кредитні ініціативи» до Куцак Василя
Петровича про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено о 10.00
год. 22.01.2016 року в приміщенні Заставнівського
районного суду за адресою: Чернівецька область, 
м. Заставна, вул. Незалежності, 95, зал судових за-
сідань № 2, суддя Угриновська Л.Я.

Суд викликає відповідача Куцак Василя Петровича,
27.01.1957 року народження, останнє відоме місце
проживання: с. Прилипче Заставнівського району
Чернівецької області.

Явка до суду є обов’язковою, в разі вашої неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами,
що є у справі.

Суддя Л.Я. Угриновська

Київський районний суд м. Одеси викликає
у цивільній справі № 520/11740/15-ц, що роз-
глядається під головуванням судді Прохорова
П.А., за позовом Виконавчого комітету Оде-
ської міської ради до Томаль Наталі Анатолі-
ївни, Гладенко Надії Вікторівни та ПН ОМНО
Муль Наталі Сергіївни, треті особи: Дачно-бу-
дівельний кооператив «Новий побут» та Оде-
ське міське управління юстиції в особі
Реєстраційної служби про визнання договору
недійсним та зобов’язання привести земельну
ділянку у попередній стан та за позовом Київ-
ської районної адміністрації Одеської міської
ради до Гладенко Надії Вікторівни, третя особа:
Департамент державної архітектурно-будівель-
ної інспекції у Одеській області про приведення
об’єкту нерухомості у первинний стан відпові-
дача, Томаль Наталю Анатоліївну, у судове за-
сідання, що відбудеться 26.01.2016 року о
14.30 годині в приміщенні Київського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, З-Б, зала суду № 244, та повідом-
ляє, що у випадку її неявки таке засідання буде
проведено без її участі.

Суддя П.А. Прохоров

Добропільський міськрайонний суд Донець-
кої області (85004, м. Добропілля Донецької
області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Брагіна Інна Анатоліївна,
08.10.1987 року народження, останнє місце ре-
єстрації: 86703, Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Металургів, буд. 47; Брагін Сергій Генна-
дійович, 25.02.1988 року народження, останнє
місце реєстрації: 86703, Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Металургів, буд. 47, викликаються
на 01 лютого 2016 року о 10.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, каб. № 14,
для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання, необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справу буде розглянуто у їх від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39а)
розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» про стягнення
заборгованості.

Відповідач:
Сєриков Віталій Васильович, 12.09.1976

р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька обл., м. Іловайськ, вул. Аудиторська,
2/43, номер справи 227/6380/15-ц.

Викликається на 10.02.2016 року о 09.00
годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 15, для участі у розгляді
справи.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності, на підставі наявних у
справі доказів буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р.Ф.

Роменський міськрайонний суд Сум-
ської області повідомляє Лозу (Чемерис)
Лідію Яківну, 1930 року народження, про
те, що 28 січня 2016 р. о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні Роменського міськрайон-
ного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, бул. Шев-
ченка, 14, буде слухатися в судовому за-
сіданні цивільна справа за позовом
Чемериса Анатолія Івановича до Ромен-
ської міської ради Сумської області, Лози
(Чемерис) Лідії Яківни про визнання права
власності за набувальною давністю.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач Лоза (Чемерис) Лідія
Яківна вважається повідомлена про час і
місце розгляду справи і у випадку її не-
явки справа підлягає розгляду за її відсут-
ності. Лоза (Чемерис) Л.Я. зобов’язана
повідомити суд про причини неявки.

Суддя Є.Д. Глущенко

Сватівський районий суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Щербак Альону Юріївну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/4691/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Щербак А.Ю.
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, що відбудеться 20 січня 2016 року о
16.00 год;

- Ареф’єва Володимира Віталійовича, 
Андреєву Олену Миколаївну як відповідачів в 
судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4634/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Ареф’єва В.В., Андреєвої О.М. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 20 січня  2016 року о 16.20 год;

- Хижкіна Дениса Ігоровича як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4871/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Хижкіна Д.І. про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 20 січня
2016 року о 16.40 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
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У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3743/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Тараба-
нової Марії Павлівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 29 січня 2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні
Бердянського 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: Тарабанову Марію Павлівну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3765/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Мокрого
Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд справи призначено на
29 січня 2016 року о 14 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: Мокрого Івана Івановича як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/3771/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Ховра-
това Володимира Сергійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 29 січня 2016 року о 13 год. 00 хв. в при-
міщенні 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: Ховратова Володимира Сергійовича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/8406/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Біжко
Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 29 січня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Бер-
дянського 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: Біжко Олену Анатоліївну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа роз-
глядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знахо-
диться цивільна справа 310/10285/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Мірошниченка Володимира Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.02.2016 р. о 16 годині 00
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Мірошниченка Володимира Володимиро-
вича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Страхова компанія Країна» до Дуб-
ровного Максима Петровича про відшкодування
матеріальної шкоди в порядку регресу викликає до
суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул.
Леніна, 315) Дубровного Максима Петровича, який
проживає за останньою відомою адресою: вул.
І.Франка, 29, с. Загальці, Бородянський район, Ки-
ївська область, 07823, як відповідача на 20 січня
2016 року на 10 годину 40 хвилин. У разі неявки
справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Д. Унятицький

Київський районний суд м. Харкова у справі за по-
зовом ПАТ «Приватбанк» до Скрипниченко І.Ю. про
стягнення заборгованості викликає до суду 28 січня
2016 р. о 10.30 год. відповідача: Скрипниченко Ірину
Юріївну, яка була зареєстрована за адресою: м. Хар-
ків, вул. Дружби Народів, буд.225, кв.77.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Харкова за адресою: 
м. Харків, вул. Блюхера, 7-Б, зал № 2.

У разі неявки Скрипниченко Ірини Юріївни, справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Зуб Г.А.

Київський районний суд м. Харкова у справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Харциз С.В., Харциз
А.В. про стягнення заборгованості викликає до суду
28 січня 2016 р. о 10.00 год. відповідача: Харциз Сер-
гія Володимировича, який був зареєстрований за ад-
ресою: м. Харків, вул. Фр. Крала, буд. 69, кв. 25/129.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Харкова за адресою: 
м. Харків, вул. Блюхера, 7-Б, зал № 2.

У разі неявки Харциз Сергія Володимировича,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Зуб Г.А.

Сєвєродонецький  міський суд Луганської обл. ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться:

22.01.2016 року
09:30  Носуля Олег Іванович (цивільна справа

428/6148/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя  Скочій Г. Д.

Сєвєродонецьким  міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Токар Євген Аркадійович (останнє відоме місце

проживання: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, пр.

Леніна, буд. 25/13) на 16 годину 00 хвилин

27.01.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 428/8496/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя  Скочій Г. Д

Сєвєродонецьким  міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Бараннік Павло Андрійович (останнє відоме

місце проживання: 94015, Луганська обл., м. Стаха-

нов, вулиця Генерала Карбишева, будинок 7, кв. 95)

на 09 годину 00 хвилин 27.01.2016 р. для участі у

розгляді справи № 428/8490/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя  Скочій Г. Д

Петрівським районним судом Кіровоградської об-

ласті викликається до суду:

- Хвалібота Людмила Валеріївна (останнє відоме

місце проживання: 28300, Кіровоградська обл., Пет-

рівський р-н, смт Петрове, вул. Ілліча, буд. 75а) на

13 годину 30 хвилин 04.02.2016 р. для участі у роз-

гляді справи № 400/1312/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Шаєнко Ю.В.

Корюківським районним судом Чернігівської об-

ласті викликається до суду:

- Андрейко Володимир Iванович (останнє відоме

місце проживання: 15323, Чернігівська обл., Корю-

ківський р-н, с. Сядрине, вул. Г. Білого, буд. 20) на

09 годину 00 хвилин 21.01.2016 р. для участі у роз-

гляді справи № 736/1627/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Чурупченко М.І.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідача у судове засідання, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості до Касинець Анатолія Петровича на
25.01.16 о 13.00 год.

Судове засіданя відбудеться у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки відповідача  у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

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

Суддя  Соболєв Є.О.

Сватівський  районний суд Луганської обл. викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться:

27.01.2016 року
14:30 Сапунова Галина Вікторівна (цивільна

справа 426/5403/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Половинка В.О.

Мелітопольським міськрайонним судом Запорізь-

кої області викликається до суду:

- Сеник Ірина Дмитрівна (останнє відоме місце

проживання: 72306, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Калініна, буд. 338) на 08 годину 30 хвилин

18.02.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 320/8149/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Колодіна Л.В.

Савранський районний суд Одеської області (смт
Саврань, вул. Ген. Карначова, 5) викликає на 10 го-
дину 30 хвилин 25 січня 2016 року Соловйову Ната-
лію Вікторівну, Соловйова Григорія Вікторовича, як
відповідачів по цивільній справі №512/582/15-ц за
заявою Іщенко Тетяни Миколаївни в інтересах мало-
літньої Соловйової Юлії Григорівни про визнання фі-
зичних осіб безвісно відсутніх. У разі неявки
відповідачів, справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя В. А. Лепеха

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає в якості представника відповідача ВАТ
«ім... 28 червня» — Базилюка К. В. у судове засідання, яке
відбудеться 03.02.2016 року о 16-30 годині у приміщенні
Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою:
м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27, зал судових
засідань 37 по цивільній справі 495/5320/13-ц за заявою
ВАТ «ім..28 червня»про перегляд заочного рішення за по-
зовом Пєтухової Л. М. про відшкодування матеріальної
шкоди. У разі Вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за Вашої відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко 

Підозрюваний Жилін Євген Володимирович,
06.01.1976 р. н., зареєстрований за адресою: вул.
Дружби народів, 203, кв. 110, м. Харків, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України виклика-
ється 25.01.2016 р. о 10 год. до слідчого військової про-
куратури сил АТО Березовського Ю. у каб. №6 за
адресою: вул. Маяковського, 21, м. Краматорськ До-
нецької області, для проведення необхідних процесуаль-
них дій, надання доступу до матеріалів досудового
розслідування у кримінальному провадженні
№42015000000000398 від 13.03.2015 за ч. 1 ст. 258-3, ч.
3 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Токмацький районний суд викликає у судове за-

сідання на 13 годину 00 хвилин 02 лютого 2016 року

до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Ле-

ніна, 28, каб. №7) в якості відповідача Габідуліна

Олександра Сергійовича по справі за позовом ПАТ

«Акціонерний банк «Експрес-банк» до Габідуліна

Олександра Сергійовича про стягнення заборгова-

ності за кредитним договором.

Суддя Гавілей М. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає Бри-
гинця Олександра Михайловича в якості відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом Благо-
дійного фонду «Фонд громади Приірпіння» та Попсуй
Анастасії Вікторівни до Бригинця Олександра Михайло-
вича, Ємця Леоніда Олександровича, Ар’єва Володимира
Ігоровича, Стасів Любові Володимирівни, Криворота Ми-
коли Дмитровича, Ландар Алли Павлівни, третя особа
Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіо-
компанія «Студія 1+1», про захист ділової репутації та
спростування недостовірної інформації, яке відкладено
до 16.02.2016 на 15:00 год., та відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 35.

Суддя Р. В. Новак

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів в судове засідання Воронюк
Сергія Ігоровича та представника ТОВ «Млін-Сервіс»
в справі № 433/1712/15-ц-2/433/35/16 за позовом
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк Ук-
раїни» до Воронюк Сергія Ігоровича, третя особа
ТОВ «Млін-Сервіс» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 26 січня 2016 року о 09 год.
30 хв. за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке,
вул. 1-го Травня, 5а. У разі неявки, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Бондаренко Л.І.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 05 лютого 2016 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнваль-
дська, 11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься цивільна
справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Діверсіті Сервіс Центр» до Сидорчака Богдана Ігоровича про
стягнення заборгованості за договором про надання консульта-
ційних послуг.

У судове засідання викликається відповідач.
У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його

відсутності.
Згідно із ч. 2 ст. 77 Цивільного процесуального кодексу Ук-

раїни, сторони зобов’язані повідомити суд про причини неявки
у судове засідання.

Суддя Мелещенко Л. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Водоп’янова Сергія Федоровича до Водоп’янової
Тетяни Сергіївни про розірвання шлюбу.

Суд викликає відповідача Водоп’янову Тетяну Сергі-
ївну в судове засідання, яке відбудеться 03.02.2016 року
о 08-45 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І.,
тел.: (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами в заочному порядку.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
відповідача Щербакова Михайла Ігоровича за позо-
вом Калініної Валентини Миколаївни, про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, на 26.01.2016 року на 08 год.
30 хв., каб. № 17 Заводського районного суду м. Ми-
колаєва по вул. Радісна, 3. Після публікації оголо-
шення відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи і у разі його неявки, може
бути розглянута за його відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає у судове засідання в якості відпо-
відача Піддубного Володимира Олександровича у
цивільній справі № 274/4687/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться в приміщенні суду
15.02.2016 р. о 12:00 за адресою: Житомирська об-
ласть, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-А.

Суддя В. В. Корбут

Червоноградський міський суд Львівської області ви-
кликає відповідача Козачука Віталія Івановича в судове
засідання у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» до Козачука Віталія Івановича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 05.02.2016 року о 10:00
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира,
15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Грабовський В.В.
У випадку неявки Козачука Віталія Івановича відпо-

відно до ч. 1 ст.224 ЦПК України суд розглядатиме
справу у його відсутності на підставі наявних у матеріа-
лах справи даних та доказів.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, просп. Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом  ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Бочнєвої Людмили Миколаївни про стягнення за-
боргованості.

Відповідач у справі — Бочнєва Людмила Микола-
ївна, викликається на 05 лютого 2016 року на 10.45
до Орджонікідзевського районного суду міста Ма-
ріуполя Донецької області, для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає відповідача Кобзар Олександра Олександровича,
03.04.1980 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Луганська обл., м. Стаханов, вул. Тімерязєва, буд. 38, в су-
дове засідання по цивільній справі № 428/7560/15ц за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Приватбанк» до Кобзар Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 26.01.2016 р. о 09.00 год. за адресою: 93400,
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

У разі неявки відповідача 26.01.2016 р. о 09.00 год. до
Сєвєродонецького міського суду Луганської області,
справа розглядатиметься за наявними в справі доказами
у відповідності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Скочій Г. Д.

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру,
9) викликає в судове засідання Писаревського Ми-
колу Федоровича, на 11.00 год. 22 січня 2016 року,
як відповідача у справі за позовом Горбахи Галини
Йосипівни до Писаревського Миколи Федоровича
про визнання права власності за набувальною дав-
ністю. У разі неявки та неповідомлення про причини
неявки, або якщо такі причини суд визнає неповаж-
ними, справа буде вирішена на підставі наявних у
справі доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя Є. М. Андрощук

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Міш-
кіну Олену Віталіївну (останнє відоме місце реєстрації: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 38, кв. 131)
про те, що 28 січня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом
Головенко Світлани Олександрівни до Мішкіної Олени Ві-
таліївни про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, суддя Купавська Н.М.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
по даній справі Мішкіна О.В. вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя Н.М. Купавська

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
03 лютого 2016 року о 14.00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/6929/15-ц
за позовом Болотової Наталії Рафаелівни до Мовіли
Володимира Васильовича про стягнення заборгова-
ності.

Суд викликає Мовілу Володимира Васильовича,
як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -5  -10       -5  -10
Житомирська -5  -10       -5  -10
Чернігівська -5  -10       -5  -10
Сумська -5  -10       -5  -10
Закарпатська -5  -10       -2    -7
Рівненська -5  -10       -5  -10
Львівська -5  -10       -5  -10
Івано-Франківська -5  -10       -5  -10
Волинська -7  -12       -5  -10
Хмельницька -5  -10       -5  -10
Чернівецька -5  -10       -5  -10
Тернопільська -5  -10       -5  -10
Вінницька -4    -9       -4    -9

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошення

фотофакт

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ПЕРША КОМАНДА. Тренер-
ський штаб національної збірної
України з футболу вже майже
сформований, за винятком однієї
кандидатури. Наставник збірної
України з футболу Михайло Фо-
менко розповів журналістам про
головні етапи підготовки колек-
тиву до фінальної частини Євро-
2016. 

Нині клуби готуються до другої
половини сезону.  Є сподівання,
що Прем’єр-ліга піде назустріч

національній команді і чемпіонат
завершиться до 19 травня. Тоді й
розпочнеться найактивніша під-
готовка до Євро-2016. Її поділено
на два збори.

Перший — відновлювально-
підготовчий, заплановано в Ту-
реччині. А другий збір, який уже
буде безпосередньо перед по-
чатком фінальної частини чем-
піонату Європи, планується  про-
вести ближче до Марселя, мож-
ливо, в Італії чи Швейцарії. Нага-
даємо, під час чемпіонату Євро-
пи з футболу збірна України ба-
зуватиметься в місті Екс-ан-Про-

ванс (регіон Прованс — Альпи —
Лазурний Берег), яке знаходить-
ся на південному сході Франції в
30 кілометрах від Марселя. 

За словами Михайла Фомен-
ка, на березень заплановано
дві контрольні зустрічі. Як уже
повідомлялося, зіграємо зі збір-
ними Кіпру та Вельсу наприкінці
першого весняного місяця в Ук-
раїні.  Утім, переговори щодо
ще кількох матчів не припиня-
ються. Цим переймаються «Ук-
раїна Футбол Інтернешнл» і ме-
неджер збірної. На жаль, не всі
команди з огляду на  українські

реалії зголошуються приїхати
до нас. Звісно, збірну Вельсу
тренерський штаб обрав за схо-
жість стилю гри  з командою
Північної Ірландії, з якою Украї-
на зустрінеться в груповому
турнірі фінальної частини Євро-
2016. Нагадаємо, що збірна Ук-
раїни  на цьому етапі зіграє  з
командами Німеччини (12 чер-
вня в Ліллі), Північної Ірландії
(16 червня в Ліоні) і Польщі (21
червня в Марселі). Експерти
переконані, що саме ця зустріч
може стати вирішальною для
виходу до 1/8 фіналу. 

КОЛИ ПЛАНЕТА БУЛА МОЛОДШОЮ. В Американському
природничому музеї в Нью-Йорку вперше виставили на за-
гальний огляд скелет гігантського титанозавра завдовжки 37,2
метра. Вчені поки не дали йому офіційної назви, але визначи-
лися з тим, що це був гігантський травоїдний динозавр вагою

близько 70 тонн. Останки (84 кістки) були знайдені в 2014 році
в аргентинській Патагонії. Скелет титанозавра настільки ве-
ликий для зали копалин музею, що частина його майже 12-
метрової шиї разом із головою опинилася на рівні пасажир-
ських ліфтів.

Номінальна перемога вже є
ОСКАР-2016. «Зима у вогні» — серед п’яти претендентів
на кращий документальний фільм

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Стрічка про протести в
Україні у листопаді-лю-

тому 2013—2014 років «Зи-
ма у вогні» американського
режисера російського по-
ходження Євгена Афінеєв-
ського увійшла до п’ятірки
номінантів на отримання
американської кінопремії
«Оскар», йдеться у повідом-
ленні кіноакадемії.

«Майдан — це було спіль-
не об’єднання всіх сил, різ-
них національностей і людей
різного віку. Це — пам’ят-
ник, який ми донесли 50-ти
країнам світу і 69 мільйонам
людей», — зазначав перед
київською прем’єрою режи-
сер-продюсер фільму Євген
Афінеєвський на брифінгу в
Українському кризовому
медіа-центрі.

За словами творців карти-
ни, зйомки проходили в ав-
ральному порядку: грошей
не було, техніки теж, зали-
шилися лише матеріали зі
«Спільнобачення» та з
«Укрстріма». Опрацьовано

майже півтори тисячі запи-
сів, проведено майже сто ін-
терв’ю, монтаж тривав
близько п’яти місяців. Те, що
дуже важко монтувати пси-
хологічно, підтверджує і ре-
жисер фільму, який навіть
заплакав під час свого звер-
нення.

Однак треба було показа-
ти всьому світові найтрагіч-

ніші моменти Революції гід-
ності, яка (це вже з’ясувало-
ся у березні 2014-го) була ли-
ше першим кроком сучасної
боротьби за незалежність
України. Продовження теми
ймовірне, але вже в худож-
ньому обрамленні. Об’єд -
навча ідея — люди мають
бачити, як відбуваються змі-
ни в них самих.

Прем’єрний показ фільму
відбувся 3 вересня 2015 року
на Венеціанському фестива-
лі.

9 жовтня стрічка стала до-
ступною для широкого зага-
лу на американській плат-
формі Netflix, яка надає он-
лайн-доступ до фільмів і се-
ріалів у форматі потокового
відео та має понад 60 мільйо-
нів клієнтів у світі.

Фільм здобув першість на
міжнародному кінофестива-
лі в Торонто. І гран-прі на
Міжнародному фестивалі
фільмів про права людини в
Нюрнберзі. Прем’єра в Києві
відбулася 21 листопада. 

За цьогорічний «Оскар»
окрім «Зими у вогні» у номі-
нації «кращий повномет-
ражний документальний
фільм» змагатимуться «Зем -
ля картелів», «Що сталося,
міс Симон?», «Емі» і «Погляд
тиші».  Церемонія нагород-
ження відбудеться 28 лютого
у Лос-Анджелесі.

Утім навіть якщо статует-
ка дістанеться іншому філь-
му, «Зима…» вже перемог-
ла. І Україна заодно.

Головні герої стрічки — учасники Євромайдану

Фоменко розповів про підготовку до Євро-2016

Життя капітана 
як приклад 
для наслідування

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

НАЙКРАЩА ПАМ’ЯТЬ. На льодовому майданчику спортком-
плексу АТЕК пройшов третій юнацький турнір з хокею, присвя-
чений пам’яті заслуженого тренера України Валентина Уткіна,
першого капітана хокейного київського «Динамо», який протя-
гом майже тридцяти років очолював відому в країні дитячо-
юнацьку школу олімпійського резерву «Сокіл». Головний приз
виборювали п’ять команд — «Білий барс» з Білої Церкви,
«Кривбас» (Кривий Ріг), харківське «Динамо» та два столичних
колективи — «Крижинка» і «Сокіл».

Надійну гру в обороні та результативну в атаці продемонстру-
вали хокеїсти харківського «Динамо». Юні вихованці тренера
Владислава Єршова здобули чотири перемоги поспіль і стали
переможцями змагань, які проходили у дні шкільних канікул.
Друге місце посів «Кривбас», трійку призерів замкнули хлопці
з Білої Церкви.

Нагороджували наших майбутніх олімпійських надій чемпіон
Союзу-1961 у складі футбольного клубу київського «Динамо»
Анатолій Сучков, заслужений тренер України, директор хокей-
ної школи «Сокіл» Віктор Чибірєв, Андрій Уткін, який продовжує
справу свого батька — виховує талановиту молодь та мецена-
ти, які підтримали вітчизняне майбутнє найшвидшої гри в світі
— Станіслав Алексієнко, Олег Юсипенко і Анатолій Рябець.
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В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської області, що
розташований за адресою: смт Каланчак, вул. Леніна, 26, 26.01.2016 року
об 11 годині 30 хвилин відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
Чирика Віталія Олександровича до Чирик Марини Олександрівни, третя
особа: державний нотаріус Омельчук Ірина Василівна про перерозподіл
спадщини.

В судове засідання викликається як відповідачка: Чирик Марина Олек-
сандрівна.

Роз’яснюємо, у разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається пові-
домленою про час та місце розгляду справи.

Суддя Ковальчук О.В.
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