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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 20 січня 2016 року
USD 2484.4282   EUR 2700.0766      RUB 3.1654     /    AU 269871.01      AG 3485.65      PT 202729.34     PD 122979.20

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ЧЕТВЕР, 21 СІЧНЯ 2016 РОКУ №12 (5632)
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ТЕЛЕКУР’ЄР

Програми головних
телеканалів України 
на сторінках «УК»

ЦИФРА ДНЯ

Посадовців Нацбанку
перевіряють 
на корупцію

ОФІЦІЙНО.Національне антикорупційне бюро України здійснює
досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 Криміналь-
ного кодексу України, за фактом зловживання службовим стано-
вищем посадовими особами Національного банку України,
повідомляє офіційний сайт НАБУ. Дані про це було внесено до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань у відповідь на звернення до
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури голови правління гро-
мадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Нині у кримінальному провадженні проводять комплекс слідчих
дій, спрямованих на встановлення ознак кримінального правопо-
рушення, і осіб, які його вчинили. «Звертаємо увагу, що НАБУ не
розслідує провадження персонально щодо голови Національного
банку України Валерії Гонтаревої, як це повідомляють у деяких за-
собах масової інформації», — зазначено у роз’ясненні.

ЦИТАТА ДНЯ

СЕСИЛІЯ МАЛЬМСТРЕМ:
«Зона вільної торгівлі 

з ЄС дає надію 
на реформи та нові 
бізнес-можливості, 

які забезпечать
робочі місця 

та економічне
зростання». 

Єврокомісар з питань торгівлі щодо імплементації
угоди про вільну торгівлю між Україною 
та Євросоюзом.

38 601 квиток 
замовили українці на матчі фінальної

частини чемпіонату Європи з футболу,
щоб підтримати національну збірну

влітку у Франції
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5
ІНТЕРНЕТ-АТАКИ

За якими 
технологіями
працюють
антиукраїнські групи 
у соціальних мережах

Армійські кашовари:
перезавантаження

КУХНЯ. Як забезпечують харчами бійців на передовій?
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«400 мільйонів гривень просто хотіли вкрасти. 
І вкрали б, якби ми оперативно не зреагували»
ЗАСІДАННЯ КАБМІНУ. Прем’єр розкрив таємницю оборудки, до якої причетні посадовці Мінприроди

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Нові стимули для розвитку
армії, стратегічний розвиток

комунікацій, обхід торговельних
блокад Росії, стимули для спів-
праці з міжнародними кредито-
рами. Це ще не весь перелік
порядку денного, опрацьованого

в залі засідань уряду Прем’єр-
міністром Арсенієм Яценюком
разом із міністрами.

Спершу йшлося про забезпе-
чення військових Міністерства

оборони, Міністерства внут-
рішніх справ, Національної
гвардії, Державної прикор -
донної служби грошовою 
винагородою. Цього року в дер -

жавному бюджеті витрати на
потреби всіх силових ві-
домств збільшено на 16 мі-
льярдів гривень — до
майже 114 мільярдів. 2



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №15(188)-2 
на базі ПрАТ «УМВБ»

28.01.2016 р. о 15-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 
спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №15 (188)-2, який підлягає реалізації згідно 

з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги�скрапленого�газу�та�характеристики�позицій,�запропоновані�до�продажу:

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 
ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 

ооддннооммуу ллооттіі,, ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа        
ззаа 11 ттооннннуу           

((ббеезз ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу               

((зз ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа 
ввааррттііссттьь ооддннооггоо 
ллооттуу,, ггррнн ((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, 
ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа 
ввааррттііссттьь,, ггррнн..  

((зз ППДДВВ))
УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1
ПАТ 

"Укрнафта"
Гнідинцівський 

ГПЗ
25 5 6 403,09 7 683,71 192 092,75 125 960 463,75

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва січня 2016р. Термін 

відвантаження лютий 2016р.

2
ПАТ 

"Укрнафта"
Гнідинцівський 

ГПЗ
20 6 6 403,09 7 683,71 153 674,20 120 922 045,20

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва січня 

2016р. Термін відвантаження  лютий 2016р.

3
ПАТ 

"Укрнафта"
Качанівський 

ГПЗ
20 8 6 403,09 7 683,71 153 674,20 160 1 229 393,60

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва січня 2016р. Термін відвантаження  
лютий 2016р.

4
ПАТ 

"Укрнафта"
Качанівський 

ГПЗ
20 10 6 403,09 7 683,71 153 674,20 200 1 536 742,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва січня 2016р. Термін відвантаження  
лютий 2016р.

5
ПАТ 

"Укрнафта"
Долинський 

ГПЗ
20 4 6 403,09 7 683,71 153 674,20 80 614 696,80

автотранспортом:EXW  - Долинський  ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Обсяги виробництва січня 2016р. Термін 

відвантаження  лютий 2016р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 27.01.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

                                                                                                                                      Загальний обсяг, тонн: 685

ПАТ "Укрнафта"
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 5 263 341,35

Артемівський� міськрайонний� суд� Донецької� області
(84500�м.�Артемівськ,�Донецька�область,�вул.�Артема,�5)
розглядає�цивільну�справу�за�позовом�ПАТ�КБ�«Правекс-
Банк»�до�Довганюк�Наталії�Анатоліївни,�Довганюк�Анатолія
Івановича,�Довганюк�Ганни�Вікторівни,�Дуднікової�Світлани
Василівни�про�стягнення�заборгованості�за�кредитним�до-
говором.�Відповідачі�по�справі:
Довганюк�Наталія�Анатоліївна, яка�мешкає�за�адресою:

Донецька�область,�м.�Єнакієве,�вул.�Воровського,�14/2;
Довганюк�Анатолій Іванович,�який�мешкає�за�адресою:

Донецька�область,�м.�Єнакієве,�вул.�Воровського,�14/2;
Довганюк�Ганна Вікторівна,�яка�мешкає�за�адресою:�До-

нецька�область,�м.�Єнакієве,�вул.�Воровського,�14/2;
Дуднікова�Світлана�Василівна, яка�мешкає�за�адресою:

Донецька�область,�м.�Єнакієве,�вул.�Вільямса,�42/66
викликаються�на 09�годину�00�хвилин�25�січня�2016�року до
суду:�м.�Артемівськ,�вул.�Артема,�5,�кім.�302,�для�участі�у
розгляді�справи�по�суті.
Відповідачам� пропонується� надати� свої� заперечення

щодо�позову�та�докази.�У�випадку�неприбуття�відповідачів,
вони�повинні�повідомити�суд�про�причину�неявки,�інакше
справа�буде�розглянута�за�їх�відсутності.�

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський� міськрайонний� суд� Донецької� області
(84500�м.�Артемівськ,�Донецька�область,�вул.�Артема,�5)
розглядає� цивільну� справу� за� позовом� ПАТ� «ДТЕК
Донецьк�обленерго»�до�Репяхової�Олени�Вікторівни,�Репя-
хова�Вадима�Вікторовича,�Репяхової�Олени�Василівни,�Ре-
пяхової�Марини�Вадимівни�про�стягнення�заборгованості
за�житлово-комунальні�послуги.
Відповідачі�по�справі:
Репяхова�Олена�Вікторівна,�рік�народження�не�відомий:

смт�Миронівський,�Артемівський�район,�Донецька�область,
вул.�1�Травня,�буд.�1,�кв.�142;
Репяхов�Вадим�Вікторович,�рік�народження�не�відомий:

смт�Миронівський,�Артемівський�район,�Донецька�область,
вул.�1�Травня,�буд.�1,�кв.�142;
Репяхова�Олена�Василівна,�рік�народження�не�відомий:

смт�Миронівський,�Артемівський�район,�Донецька�область,
вул.�1�Травня,�буд.�1,�кв.�142;
Репяхова�Марина�Вадимівна,�рік�народження�не�відо-

мий:�смт�Миронівський,�Артемівський�район,�Донецька�об-
ласть,�вул.�1�Травня,�буд.�1,�кв.�142
викликаються�на 09�годину�30�хвилин�25�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.

Бершадський�районний�суд�Вінницької
області� викликає� в� судове� засідання� в
якості�відповідача�Осієвську�Світлану�Ан-
дріївну� (останнє� відоме� місце� прожи-
вання:� м.� Бершадь,� пров.� Чехова,� 2
Бершадського�району�Вінницької�області)
по�цивільній�справі�№�126/3204/15-ц�за
позовом�ПАТ�КБ�«Приват�банк»�до�Осієв-
ської� Світлани�Андріївни� про� стягнення
заборгованості.� Розгляд� справи� відбу-
деться�в�приміщенні�Бершадського�рай-
онного� суду� Вінницької� області� (вул.
Шевченка,�4,�м.�Бершадь,�Вінницька�об-
ласть)�о�10�годині�30�хвилин�25�січня�2016
року.
У�разі�неявки�сторони�справа�буде�роз-

глянута�за�відсутності�відповідача�за�на-
явних�у�справі�доказів.

Суддя Жарун А.П.

Слов’янський�міськрайонний�суд�у�До-
нецькій�області�(84112,�м.�Слов’янськ,�вул.
Добровольського,� 2)� розглядає� цивільну
справу�за�позовом�ПАТ КБ�«ПриватБанк»
до�Дьоміної�С.П.�про�стягнення�заборгован-
ності.
Відповідач�Дьоміна�Світлана�Павлівна,

останнє�місце�реєстрації�та�проживання:
Донецька�обл.,�м. Слов’янськ,�вул.�Черні-
гівська,�буд.�32-А,�викликається�25�січня
2016�року� о� 08� год.� 00� хв.� до� суду� для
участі�у�розгляді�справи�по�суті.
Відповідачу�пропонується�надати�свої

заперечення�щодо�позову�та�докази.�У�ви-
падку�неприбуття�відповідач�повинен�по-
відомити�суд�про�причини�неявки,�інакше
справа�буде�розглянута�у�його�відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Новопсковський� районний� суд
Луганської�області�викликає Андру-
щенко�Юлію�Павлівну як�відповідача
в�судове�засідання�для�розгляду�ци-
вільної�справи�ЄУ�№�420/3071/15-ц
за�позовом�Андрущенко�Сергія�Во-
лодимировича�до�Андрущенко�Юлії
Павлівни�про�розірвання�шлюбу,�яке
відбудеться 26�січня�2016�року�о�10
годині�00�хвилин в�приміщенні�Но-
вопсковського�районного�суду�за�ад-
ресою:� Луганська� область,� смт
Новопсков,�вул.�Леніна,�28.
У�разі�неявки�на�вказане�судове

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

Судця В.В. Заботін

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 15(188)-1 
з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 28 січня 2016 року о 13:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 672,000 т, ре-
сурс лютого 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 32 лоти,
обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 672 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 7 683,71 грн., в
т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. По-
стачання  скрапленого газу  здійснюється у лютому 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно
забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні спла-
чують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на
біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гаран-
тійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів
проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 27.01.2016 року о 18.00 год. Рахунки
біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760
в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею
договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалі-
зованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за
місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-
90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год.,
крім святкових та вихідних днів.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від�30�грудня�2015�р.�№�1171�

Київ

Про визнання такими, 
що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів 

України
Кабінет�Міністрів�України�ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати�такими,�що�втратили�чинність,�постанови�Кабі-

нету�Міністрів�України�згідно�з�переліком,�що�додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою�Кабінету�Міністрів�України

від�30�грудня�2015�р.�№�1171
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, 
що втратили чинність

1.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�3�квітня�1995
р.�№�238�«Про�затвердження�Державної�програми�забез-
печення�пожежної�безпеки�на�1995—2000�роки».
2.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�22�вересня

1998�р.�№�1496�«Про�забезпечення�реалізації�статті�35�За-
кону�України�«Про�пожежну�безпеку»�(Офіційний�вісник
України,�1998�р.,�№�38,�ст.�1406).
3.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�7�березня

2001�р.�№�213�«Про�затвердження�Порядку�державної�ре-
єстрації�аварійно-рятувальних�служб»�(Офіційний�вісник
України,�2001�р.,�№�11,�ст.��427).
4.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�1�липня�2002

р.�№�870�«Про�затвердження�Програми�забезпечення�по-
жежної�безпеки�на�період�до�2010�року»�(Офіційний�вісник
України,�2002�р.,�№�27,�ст.�1255).
5.�Пункт�16�змін,�що�вносяться�до�постанов�Кабінету�Мі-

ністрів�України,�затверджених�постановою�Кабінету�Мініс-
трів� України� від� 11�жовтня� 2002� р.�№� 1510� (Офіційний
вісник�України,�2002�р.,�№�42,�ст.�1933).
6.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�24�лютого

2003�р.�№�202�«Про�затвердження�Положення�про�місцеву
пожежну�охорону»�(Офіційний�вісник�України,�2003�р.,�№
9,�ст.�373).
7.�Пункти�10�і�11�змін,�що�вносяться�до�постанов�Кабі-

нету�Міністрів�України,�затверджених�постановою�Кабінету
Міністрів�України�від�4�червня�2003�р.�№�873�(Офіційний
вісник�України,�2003�р.,�№�23,�ст.�1080).
8.�Пункт�38�змін,�що�вносяться�до�актів�Кабінету�Мініс-

трів�України�з�питань�діяльності�Служби�зовнішньої�роз-
відки,�затверджених�постановою�Кабінету�Міністрів�України
від�25�травня�2006�р.�№�726�(Офіційний�вісник�України,
2006�р.,�№�22,�ст.�1609).
9.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�31�травня

2006�р.�№�774�«Про�затвердження�тарифів�на�проведення
органом�державного�пожежного�нагляду�експертизи�(об-
стеження)�протипожежного�стану�підприємства,�об’єкта,
приміщення»�(Офіційний�вісник�України,�2006�р.,�№�22,�ст.
1653).
10.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�16�липня

2008�р.�№�645�«Про�внесення�змін�до�постанови�Кабінету
Міністрів�України�від�1�липня�2002�р.�№�870»�(Офіційний
вісник�України,�2008�р.,�№�53,�ст.�1777).
11.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�12�серпня

2009�р.�№�859�«Про�затвердження�Порядку�визначення�пе-
реліку�санаторно-курортних�закладів,�при�яких�створю-

ються�центри�медико-психологічної�реабілітації»�(Офіцій-
ний�вісник�України,�2009�р.,�№�61,�ст.�2172).
12.�Постанова�Кабінету�Міністрів�України�від�1�червня

2011�р.�№�606�«Про�внесення�змін�до�постанови�Кабінету
Міністрів�України�від�31�травня�2006�р.�№�774»�(Офіційний
вісник�України,�2011�р.,�№�44,�ст.�1794).
13.�Пункт�13�змін,�що�вносяться�до�постанов�Кабінету

Міністрів�України,�затверджених�постановою�Кабінету�Мі-
ністрів�України�від�18�липня�2012�р.�№�657�(Офіційний�віс-
ник�України,�2012�р.,�№�55,�ст.�2213).
14.�Пункт�10�змін,�що�вносяться�до�постанов�Кабінету

Міністрів�України�з�питань�подання�довідки�про�включення
до�Єдиного�державного�реєстру�підприємств�та�організацій
України,�затверджених�постановою�Кабінету�Міністрів�Ук-
раїни�від�17�жовтня�2012�р.�№�949�(Офіційний�вісник�Ук-
раїни,�2012�р.,�№�79,�ст.�3200).
15.�Пункт�22�змін,�що�вносяться�до�актів�Кабінету�Мініс-

трів�України,�затверджених�постановою�Кабінету�Міністрів
України�від�29�травня�2013�р.�№�380�(Офіційний�вісник�Ук-
раїни,�2013�р.,�№�41,�ст.�1477).
16.�Пункт�32�змін,�що�вносяться�до�постанов�Кабінету

Міністрів�України,�затверджених�постановою�Кабінету�Мі-
ністрів�України�від�25�грудня�2013�р.�№�955�(Офіційний�віс-
ник�України,�2014�р.,�№�4,�ст.�101).

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від�16�листопада�2015�р.�№�1430-р

Київ

Про підготовку та відзначення 
у 2015 році 130-річчя 

заснування Національного 
технічного університету 

«Харківський політехнічний 
інститут»

1.�Утворити�Організаційний�комітет�з�підготовки�та�від-
значення�у�2015�році�130-річчя�заснування�Національного
технічного�університету�«Харківський�політехнічний�інсти-
тут»�у�складі�згідно�з�додатком.
2.�Організаційному�комітетові�розробити�і�затвердити

план�заходів�з�підготовки�та�відзначення�у�2015�році�130-
річчя�заснування�Національного�технічного�університету
«Харківський�політехнічний�інститут».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до�розпорядження�

Кабінету�Міністрів�України
від�16�листопада�2015�р.�№�1430-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення

у 2015 році 130-річчя заснування 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»

КВІТ�Сергій�Миронович�—�Міністр�освіти�і�науки,�голова
Оргкомітету
РАЙНІН�Ігор�Львович�—�голова�Харківської�облдержад-

міністрації,�заступник�голови�Оргкомітету
СОКОЛ�Євген�Іванович�—�ректор�Національного�техніч-

ного�університету�«Харківський�політехнічний�інститут»,�за-
ступник�голови�Оргкомітету�(за�згодою)
БАКІРОВ� Віль� Савбанович� —� голова� ради� ректорів

вищих�навчальних�закладів�III—IV�рівнів�акредитації�Хар-

ківської�області,�ректор�Харківського�національного�універ-
ситету�імені�В.�Н.�Каразіна�(за�згодою)
БРАТКОВ�Сергій�Анатолійович�—�народний�художник

України�(за�згодою)
ГРИНЕВИЧ�Лілія�Михайлівна�—�голова�Комітету�Верхов-

ної�Ради�України�з�питань�науки�і�освіти�(за�згодою)
ЗОЛОТАРЬОВ�Володимир�Михайлович�—�директор�ПАТ

«Завод�«Південкабель»�(за�згодою)
КАРБАН�Алла�Володимирівна�—�голова�студентського

самоврядування� Національного� технічного� університету
«Харківський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
КИРИЛЕНКО�Олександр�Васильович�—�академік-секре-

тар�Національної�академії�наук��(за�згодою)
КОВАЛЕНКО�Алла�Орестівна�—�генеральний�директор

акціонерного�товариства�закритого�типу�«Харківська�біс-
квітна�фабрика»�(за�згодою)
КОШЕЧКО�В’ячеслав�Григорович�—�віце-президент�На-

ціональної�академії�наук�(за�згодою)
КРЕМЕНЬ�Василь�Григорович�—�президент�Національ-

ної�академії�педагогічних�наук�(за�згодою)
ЛАЗУРЕНКО�Олександр�Павлович�—�декан�електроенер-

гетичного�факультету�Національного�технічного�універси-
тету�«Харківський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
МАРЧЕНКО�Андрій�Петрович�—�проректор�з�наукової

роботи� Національного� технічного� університету� «Харків-
ський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
МАСТЕРНОЙ�Сергій�Миколайович�—�голова�профкому

студентів�Національного�технічного�університету�«Харків-
ський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
МИГУЩЕНКО�Руслан�Петрович�—�проректор�з�науково-

педагогічної�роботи�Національного�технічного�університету
«Харківський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
НЕКЛЮДОВ�Іван�Матвійович�—�академік-секретар�На-

ціональної�академії�наук�(за�згодою)
СОБОЛЬ�Олег�Валентинович�—�завідувач�кафедри�ма-

теріалознавства� Національного� технічного� університету
«Харківський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
СУБОТІН�Віктор�Георгійович�—�директор�ВАТ�«Турбо-

атом»�(за�згодою)
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ�Леонід�Леонідович�—�голова�вченої

ради�Національного�технічного�університету�«Харківський
політехнічний�інститут»�(за�згодою)�
ФОМІН�Анатолій�Йосипович�—�голова�профкому�пра-

цівників�Національного�технічного�університету�«Харків-
ський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)
ХРИПУНОВ�Геннадій�Семенович�—�проректор�з�науково-

педагогічної�роботи�Національного�технічного�університету
«Харківський�політехнічний�інститут»�(за�згодою)

�КАБІНЕТ�МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від�13�січня�2016�р.�№�10-р

Київ

Про затвердження плану 
міжвідомчих заходів з адаптації

до мирного життя учасників 
антитерористичної операції

1.�Затвердити�план�міжвідомчих�заходів�з�адаптації�до
мирного�життя�учасників�антитерористичної�операції�(далі
—�план�міжвідомчих�заходів),�що�додається.
2.�Міністерствам,�іншим�центральним�органам�виконав-

чої�влади,�обласним,�Київській�міській�державним�адмініс-
траціям:
забезпечити�виконання�плану�міжвідомчих�заходів;�

подавати�щомісяця�до�10�числа�Міністерству�соціальної
політики�інформацію�про�стан�виконання�плану�міжвідом-
чих�заходів�для�її�узагальнення�та�подання�до�25�числа�Ка-
бінету�Міністрів�України.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням�Кабінету�Міністрів�України

від�13�січня�2016�р.�№�10-р
ПЛАН 

міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя
учасників антитерористичної операції

1.�Організувати�для�учасників�антитерористичної�опера-
ції,�звільнених�з�військової�служби,�служби�у�правоохорон-
них� органах,� та� членів� їх� сімей� професійне� навчання,
спрямоване�на�формування�навичок�провадження�підпри-
ємницької�діяльності.

Мінсоцполітики,�державна
служба�зайнятості.
Постійно.

2.�Сприяти�утворенню�груп�підтримки�самодопомоги�та
взаємодопомоги�для�учасників�антитерористичної�операції
та�залученню�їх�до�таких�груп.

Мінсоцполітики,�Державна
служба�у�справах�ветеранів
війни�та�учасників�
антитерористичної�операції,
обласні�та�Київська�міська
держадміністрації.
Постійно.

3.�Забезпечити�організацію�та�надання�для�учасників�ан-
титерористичної�операції,�звільнених�з�військової�служби,
служби�у�правоохоронних�органах,�які�звернулися�до�дер-
жавної�служби�зайнятості,�послуг�з�професійної�орієнтації
та�професійного�навчання.

Державна�служба�зайнятості.
Постійно.

4.� Розглянути� питання� щодо� можливості� спрощення
процедури�прийняття�у�першочерговому�порядку�на�роботу
до�органів�МВС,�Національної�поліції,�Міноборони,�ДСНС,
Державної�прикордонної�служби,�СБУ,�Державної�служби
спеціального� зв’язку� та� захисту� інформації,� Управління
державної�охорони�учасників�антитерористичної�операції,
звільнених�з�військової�служби,�служби�у�правоохоронних
органах.

ДСНС,�МВС,�Національна�
поліція,�Міноборони,�
Адміністрація�
Держприкордонслужби,�СБУ,
Адміністрація�
Держспецзв’язку,�Управління
державної�охорони.
Постійно.

5.� Забезпечити� співпрацю� підрозділів,� які� проводять
облік�учасників�антитерористичної�операції,�з�військовими
підрозділами�з�метою�направлення�для�подальшого�про-
ходження�військової�служби�за�контрактом�учасників�ан-
титерористичної�операції,�звільнених�з�військової�служби,
служби�у�правоохоронних�органах�(за�бажанням).

Міноборони,�МВС,�
Національна�поліція,�СБУ,
Адміністрація�
Держприкордонслужби,
Служба�зовнішньої�розвідки,
Управління�державної�
охорони,�Адміністрація
Держспецзв’язку�та�інші�
заінтересовані�органи�
виконавчої�влади.
Протягом�2016�року.
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реклама. оголошення

Тернівським районним судом м.Кривого Рогу ви-

кликається до суду:

- Смирнов Павло Олександрович (останнє відоме

місце проживання: 50082, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Косигіна, буд.3, кв.23) на 09

годин 00 хвилин 25.01.2016 р. для участі у розгляді

справи № 215/5070/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Мельник Ю.П.

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає
Міщана Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце про-
живання: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Ви-
шневе, вулиця Вітянська, будинок № 7, квартира 22) та ПрАТ
«Інкомстрах» (останнє відоме місце знаходження: м. Київ, ву-
лиця Червоноармійська, будинок № 72) в якості відповідачів в
судове засідання у цивільній справі за позовом Сірка Сергія
Олексійовича та Сірко Людмили Ігорівни до Міщана Олександра
Анатолійовича, Приватного акціонерного товариства «Інком-
страх» про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок ДТП здоров’ю
та майну фізичних осіб. Судове засідання відбудеться 28 січня
2016 року о 08 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою: По-
лтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17. У разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О.В. Солоха

Новгород-Сіверським районним судом Чернігів-

ської області викликається до суду:

- Добрусь Сергій Юрійович (останнє відоме місце

проживання: 16000, Чернігівська обл., м. Новгород-

Сіверський, вул. Червоноармійська, буд. 3, кв.3) на

12 годин 00 хвилин 01.02.2016 р. для участі у роз-

гляді справи № 739/1965/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Наполов М.І.

Сєверодонецький міський суд Луганської області ви-
кликає відповідача Рубашка Бориса Олексійовича,
23.10.1960 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Луганська обл., м.Стаханов, вул. Пестеля, буд 122, в судове
засідання по цивільній справі № 428/7510/15ц за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до  Рубашка Бориса Олексійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
26.01.2016 р. о 16.30 год. за адресою: 93400, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Леніна, 19

У разі неявки відповідача 26.01.2016 р. о 16.30 год. до
Сєверодонецького міського суду Луганської області справа
розглядатиметься за наявними в справі доказами у відпо-
відності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Скочій Г. Д.

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК»
оголошує тендери на:

- надання послуг заправки і відновлення картриджів

та ремонт принтерів і МФП у 2016 р.;

- постачання картриджів Xerox у 2016 р.

Умови проведення тендера розміщені на сайті

www.marfinbank.ua

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Сіріка Михайла Олександровича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-
БАНК» до Сіріка Михайла Олександровича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.01.2016 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. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Шкиря

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Кратковського Ігоря Олеговича на су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Кратковського Ігоря Оле-
говича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.01.2016 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 В.М. Шкиря

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає до суду відповідачку Скибу Д.П. по ци-
вільній справі №495/5230/15-ц за позовом ПАТ «Кредо
Банк» до Скиби Д.П. про стягнення заборгованості, роз-
гляд якої відбудеться 15 лютого 2016 року о 09.20 годині
за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса,
27, каб. №7 (суддя Заверюха В.О.). Білгород-Дністров-
ський міськрайонний суд пропонує відповідачу Скибі
Д.П. подати заперечення на позов та докази, якими об-
ґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача Скиби Діани Петрівни.

Суддя В. О. Заверюха

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Терлецького Петра Петровича, який
мешкає за адресою: Луганська область, Слов’яносерб-
ський район, с. Сміле, кв-л Миру, б. 5, кв. 1, у судове за-
сідання по цивільній справі № 423/1690/15-ц за позовом
Фермерського господарства «Віктор» до Терлецького
Петра Петровича про розірвання договору оренди зе-
мельної ділянки, яке відбудеться 27 січня 2016 року о
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя А. В. Архипенко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Ідея Банк» до Ляхова Валерія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у розмірі 23 589,09 гривень.

Відповідач Ляхов В.М. викликається до каб. № 18 суду
на 1 лютого 2016 року о 08 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 у його відсутності за наявними дока-
зами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Володарсько-Волинський районний суд Жито-
мирської області (смт Володарськ-Волинський, вул.
Героїв України, 1) викликає як відповідача Субін
Людмилу Дмитрівну в судове засідання, яке відбу-
деться 25 січня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у
залі суду в справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Субін Людмили Дмитрівни про звільнення майна
з-під арешту.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя Сульженко Л. П.

Комсомольський районний суд повідомляє, що
10.02.2016 року о 08.30 год. суддя Радченко Г.А.
розглядатиме цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Дья-
конова Геннадія Едуардовича про стягнення
заборгованості.

Просимо відповідача Дьяконова Геннадія Едуар-
довича з’явитися до суду за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, каб. 414, на вказані дату і час.
У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Г. А. Радченко

Болградський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Драганова Андрія Георгійовича, 20 липня
1976 року народження, останнє місце реєстрації за адре-
сою: вул. Інзовська, № 245 (249), м. Болград, Одеська об-
ласть, що 29.01.2016 року о 10.00 годині у залі судового
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Сер-
пня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/2875/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Дра-
ганова Андрія Георгійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Дра-
ганову А.Г.  подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Драганова А.Г. справа
може бути розглянута за відсутністю відповідача та його
представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
перебуває цивільна справа №359/10843/15-ц за позовом
Соколинської Нінелі Вікторівни та Соколинського Віктора
Леонідовича до Соколинської Руслани Вікторівни, Соко-
линської Діани Володимирівни, Мосіашвілі Руслани Ка-
хаберіївни та Мосіашвілі Тамари Кахаберіївни, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору - Служба у справах дітей та сім’ї Бориспільської
районної державної адміністрації, про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим при-
міщенням.

У зв’язку з цим суд викликає відповідачів: Соколин-
ську Діану Володимирівну, Мосіашвілі Руслану Кахабе-
ріївну та Мосіашвілі Тамару Кахаберіївну в судове
засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16 го-
дині 00 хвилин 8 лютого 2016 року за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Папакіна Ігоря
Володимировича, Мельничук Олександра Дмитровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Папакін Ігор Володимирович, 11.05.1970 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, м-н Ювілейний 23/22, Мельничук Олександр
Дмитрович, 28.04.1982 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Брати Осташко,
16, викликаються до Добропільського міськрайонного суду
Донецької обл. як відповідачі по цивільних справах за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк».

Судові засідання відбудуться 08.02.2016 р. о 09.30 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Добропілля,
вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідачів до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Харікова Юрія Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Харіков Юрій Володимирович
(останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь До-
нецької області, пр. Ілліча, 52, кв. 31) викликається
о 08.50 годині 25 січня 2016 року до суду, каб. 14,
15, для участі у розгляді зазначеної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності на
підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О.О. Хараджа

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Дроздову Катерину Сергіївну, яка меш-
кає за адресою: вул. 50 років Жовтня, 29, с. Софіївка
Певромайського р-ну Миколаївської області, що судовий
розгляд по цивільній справі № провадження 2/484/2916/15
за позовом Мизюка Петра Васильовича до Дроздової Ка-
терини Сергіївни, третя особа: Управління Держгеокадас-
тру у Первомайському районі Миколаївської області про
визнання права власності на земельну ділянку відкладено
на 25.01.2016 року о 09 год. 00 хв.

На вказану дату в призначений час відповідачу слід
з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним
кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за її  відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене
заочне рішення).

Суддя Т.В. Маржина

Подільський районний суд м. Києва викликає
Кизим Bлaдиcлaвy Максимівну, яка проживає за ад-
ресою: м. Київ, вул. В. Порика, 14-а, кв. 58, як відпо-
відача по справі № 758/12057/15-ц за позовом Сайка
Руслана Вадимовича, Сайко Ніни Костянтинівни до
Кизим Владислави Максимівни, третя особа: Поділь-
ський районний відділ ГУ ДМС у м. Києві, про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

- засідання призначено на 01 лютого 2016 року о
12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б,
каб. 7 під головуванням судді Г.Б. Супрун.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про день, час
та місце розгляду справи, і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Г.Б. Супрун

В провадженні Красноармійського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/235/4853/15 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором до Ларіонової
Інни Геннадіївни, що зареєстрована: вул. Шутова,
12/36, Кіровський район, м. Донецьк, та Гула Віктора
Миколайовича, що зареєстрований: пр-т Ленінський,
кв. 96, м. Донецьк. Відповідачі викликаються до суду,
кабінет № 6 (вул. Горького, 20, м. Красноармійськ
Донецької області) на 05 лютого 2016 р. о 8.30 годині
до суду для участі в розгляді справи по суті. Відпові-
дачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута без їх участі.

Суддя Т.В. Стоілова

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Дем’янової Ольги Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Дем’янова Ольга Миколаївна
(останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь До-
нецької області, вул. Покришкіна, 9, гурт. 7) викли-
кається о 08.50 годині 25 січня 2016 року до суду,
каб. 14, 15, для участі у розгляді зазначеної справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О.О. Хараджа

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Мехеда Віталія Олексійовича, який проживає за адресою:
вул. Димитрова, 6/3, м. Амвросіївка, Донецька область,
87302, у судове засідання по цивільній справі 
№ 323/3667/15-ц (2/323/85/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Мехеда Віталія Олексійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 02 лютого
2016 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, під головуванням
судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет № 12.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних
чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя О.В. Плечищева

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що 18.12.2015 року розглянуто цивільну
справу № 409/3206/15-ц за позовом Решетняка Олексія
Валерійовича до Решетняк Ольги Родіонівни про розір-
вання шлюбу та винесено заочне рішення, яким позовні
вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, пода-
ною протягом десяти днів з дня опублікування оголо-
шення. Рішення може бути оскаржено позивачем в
апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської
області через Білокуракинський районний суд Луганської
області шляхом подання апеляційної скарги в десятиден-
ний строк з дня отримання копії рішення. У разі зали-
шення заяви про перегляд заочного рішення без
задоволення, заочне рішення може бути оскаржене від-
повідачем в апеляційному порядку. 

Суддя Полєно B.C.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів Міщенко Олену Вікторівну, Єфименка Володимира
Миколайовича, Пуригу Григорія Федоровича, Федай Вадима Вік-
торовича, Юзвика Євгена Миколайовича, Хмельницького Вік-
тора Олександровича, Склярова Дмитра Сергійовича для участі
в цивільних справах за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонер-
ний Банк» про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, які відбудуться 26 січня 2016 року: до Склярова Дмитра
Сергійовича о 13.00 годині; до Хмельницького Віктора Олексан-
дровича о 13.10 годині; до Юзвика Євгена Миколайовича о 13.20
годині; до Федай Вадима Вікторовича о 13.30 годині; до Пуриги
Григорія Федоровича о 13.40 годині; до Єфименка Володимира
Миколайовича о 13.50 годині; до Міщенко Олени Вікторівни о
14.00 годині 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 ви-
кликає як відповідачів в судові засідання за позовом ПАТ
«Ідея Банк» про звернення стягнення на предмет застави:

Кіслова Ігоря Володимировича, місце реєстрації: м. Олек-
сандрівськ, м. Луганськ, вул. Комсомольська, 1а/10, справа
№ 409/3366/15-ц, відбудеться 03.02.2016 року o 9 год.;

Агаркова Ігоря Георгійовича, місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Стєпной, 9/179, справа № 409/3365/15-ц, відбу-
деться 03.02.2016 року о 10 год.;

Каланчіна  Олександра  Васильовича, місце реєстрації: м.
Луганськ, кв. Мирний, 20/61, справа № 409/3360/15-ц,
03.02.2016 року об 11 год.;

Бакаєву Олену Іванівну, місце реєстрації: м. Луганськ, кв.
Южний, 8а/12, справа № 409/3354/15-ц, 03.02.2016 року о
13 год., в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вважа-
ються належним чином повідомленими про час, день та
місце проведення судового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Cлoв’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу про стягнення забор-
гованості за позовом ПАТ«Укрсоцбанк» до відпо-
відача Афендікова Ігоря Андрійовича, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Горлівка, пл. Леніна, буд. 138, кв. 21, виклика-
ється 25 січня 2016 року о 10 год. 30 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ АБ «Експрес Банк» до Селіна Андрія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Селін Андрій Анатолійович, 11.10.1982
р.н., який мешкає: м. Єнакієве, вул. Федоренка, 3-1,
викликається до суду (Донецька область, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5, каб. 201) для участі в розгляді
справи по суті на 25.01.2016 р. о 09 год. 20 хв.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Воробйова І. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема,
5) розглядає цивільну справу за позовом Глущенко Ва-
лентини Павлівни до Кочура Ракіян Аліївни про розір-
вання договору позички (безоплатного найму)
квартири.

Відповідач по справі Кочура Ракіян Аліївна, яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, Артемів-
ський район, селище Новолуганське, квартал
Молодіжний, 17/55, викликається на 25.01.2016 року на
08:20 год. до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Погрібна Н.М.

Повістка про виклик обвинуваченого
при здійсненні спеціального судового провадження
Краснолиманський міський суд Донецької області
викликає в порядку ст. 134 КПК України Савкіна Во-
лодимира Євгеновича, 23.12.1978 року народження,
що проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Скляренко, 7, кв. 74, Донецька область,
м. Донецьк, вул. Кольцова, 11, кв. 30, як обвинува-
ченого за ст. 258-3 ч. 1 КК України у кримінальному
провадженні № 236/3254/15-к, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження, на 09
годину 30 хвилин 25 січня 2016 року, на 09 годину
30 хвилин 09 лютого 2016 року, на 09 годину 30 хви-
лин 16 лютого 2016 року до кабінету № 27 Красно-
лиманського міського суду Донецької області (вул.
Фрунзе, 13, м. Красний Лиман Донецької області).

Суддя Шавиріна Л.П.

Втрачене свідоцтво
на право власності на
житло від 24.12.1993 р.
№ 13896, видане ДП по ре-
монту та експлуатації жил-
фонду «Жилищник», на
ім’я Шостак Віктора Ми-
хайловича, Шостак Алли
Петрівни, на квартиру,
розташовану за адресою:
Донецька обл., м. Маріу-
поль, пр. Леніна, буд. 113,
кв. 71,

вважати недійсним. 
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Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Шишлак Олену Євгенівну для участі
в цивільній справі № 408/5398/15-ц (2/408/445/16) за по-
зовом Бучанської міської ради Київської області до
Шишлак Олени Євгенівни про стягнення коштів, слу-
хання якої відбудеться 26 січня 2016 року о 15 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін,
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Астаніна Олександра Павловича для
участі в цивільній справі № 408/5508/15-ц за позовом Ас-
таніної Наталії Леонідівни до Астаніна Олександра Павло-
вича, 3-тя особа - Орган опіки та піклування - Служба у
справах дітей Біловодської РДА, про позбавлення батьків-
ських прав, слухання якої відбудеться 28 січня 2016 року
о 13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін,
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Комарницького Андрія Михай-
ловича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.
Гвардійський, буд. 57-а, кв. 27) у судове засідання у спе-
ціальному кримінальному провадженні з розгляду кримі-
нальної справи за обвинуваченням Комарницького Андрія
Михайловича у скоєнні кримінального правопорушення
за ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263,
ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 342, ст. 348 КК України, яке відбудеться
28.01.2016 р. об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Ле-
ніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі.

Суддя Р. С. Юхимук

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Глу-
хова Віталія Володимировича, Глухову Ольгу Сергі-
ївну як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 426/4666/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Глухова Віталія Володимировича, Глухової
Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 29 січня 2016 року о 14.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених у судове засідання по кримінальному
провадженню № 414/1899/15-к, провадження №1-
кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іванівни
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за
ч.2 ст.110 КК України, що відбудеться 26 січня 2016
року об 11 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кудряв-
цева Євгена Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, місто Маріуполь, вул. 60 років
СРСР, буд. 12, кв. 89) як відповідача в судове засідання по
цивільній справі 2/463/1974/2015 (463/4473/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Кудрявцева Євгена Олександро-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 2 лютого
2016 р. о 13 год. 40 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань
№10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Віку-
лова Руслана Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Щастя, кв-л Енергетиків,
буд. 17, кв. 66) як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі 2/463/1983/2015 (463/4482/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Вікулова Руслана Олександровича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 3 лютого 2016 р. о 13 год.
20 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Черед-
ніченка Сергія Миколайовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Троїцький район, 
с. Федосіївка, вул. Садова, буд. 2) як відповідача в судове
засідання по цивільній справі 2/463/1962/2015
(463/4460/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Чередні-
ченка Сергія Миколайовича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 2 лютого 2016 р. о 13 год. 20 хв. у приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Шапо-
валова Станіслава Михайловича (останнє відоме місце
проживання: Донецька область, Артемівський район, м. Сі-
верськ, вул. Ювілейна, буд. 8, кв. 52) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі 2/463/1992/2015
(463/4491/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Шапова-
лова Станіслава Михайловича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 3 лютого 2016 р. о 13 год. 40 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал
судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Часов-
ських Дениса Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Селидове, вул. Щорса, буд.
6/77) як відповідача в судове засідання по цивільній справі
2/463/2084/2015 (463/4601/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Часовських Дениса Олександровича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 3 лютого 2016 р. о 13 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дрянги
Василя Івановича (останнє відоме місце проживання: 
Луганська область, Новопсковський р-н, смт Новопсков,
кв-л Тепличний, буд. 33, кв. 10) як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі 2/463/1825/2015 (463/4242/15-
ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Дрянги Василя
Івановича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 2 лютого
2016 р. о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань
№10.

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

Суддя Гирич С. В.

Єфімов Юрій Вікторович викликається як відпо-
відач на 08.02.2016 року об 11 год. 30 хв. у Личаків-
ський районний суд м. Львова (79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, суддя С.І. Леньо) по цивільній справі
№ 463/4754/15-ц (провадження № 2/463/2158/15) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Єфімова Юрія Вікторовича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави.

У випадку неявки, справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі наявних доказів.

Суддя Леньо С. І.

Толстіков Микола Геннадійович викликається як
відповідач на 08.02.2016 року о 12 год. 10 хв. у Лича-
ківський районний суд м. Львова (79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, суддя С.І. Леньо) по цивільній справі
№ 463/4923/15-ц (провадження № 2/463/2208/15) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Толстікова Миколи Геннадійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави.

У випадку неявки, справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі наявних доказів.

Суддя Леньо С. І.

Арсланов Гаяз Габдрахманович викликається як від-
повідач на 08.02.2016 року об 11 год. 50 хв. у Личаків-
ський районний суд м. Львова (79007, м. Львів, вул. 
Б. Лепкого, 16, суддя С.І. Леньо) по цивільній справі 
№ 463/4926/15-ц (провадження № 2/463/2211/15) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Арсланова Гаяза Габдрахмановича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави.

У випадку неявки, справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі наявних доказів.

Суддя Леньо С. І.

Кліменко Олексій Миколайович викликається як
відповідач на 08.02.2016 року о 12 год. 50 хв. у Лича-
ківський районний суд м. Львова (79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, суддя С.І. Леньо) по цивільній справі
№ 463/4764/15-ц (провадження № 2/463/2162/15) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Кліменка Олексія Миколайовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави.

У випадку неявки, справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі наявних доказів.

Суддя Леньо С. І.

Рєзніков Олег Анатолійович викликається як від-
повідач на 08.02.2016 року о 12 год. 30 хв. у Личаків-
ський районний суд м. Львова (79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, суддя С.І. Леньо) по цивільній справі
№ 463/4920/15-ц (провадження № 2/463/2206/15) за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея
Банк» до Рєзнікова Олега Анатолійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави.

У випадку неявки, справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі наявних доказів.

Суддя Леньо С. І.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Ставицького Еду-
арда Анатолійовича до Наливайченка Валентина Олек-
сандровича про захист честі, гідності, ділової репутації
та спростування недостовірної інформації, призначено
на 08.02.2016 року о 16 год. 30 хв. за адресою: 01001,
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12 (головуючий суддя
Цокол Л.І.).

У разі неявки в судове засідання відповідача Наливай-
ченка Валентина Олександровича, який зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 71, кв. 17,
02088, справа буде розглянута за його відсутності від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. І. Цокол

Рубіжанський міський суд Луганської області по-
відомляє Кондратюка Дмитра Сергійовича, що у ци-
вільній справі № 425/4237/15-ц за позовом Гетьман
Ірини Анатоліївни до Кондратюка Дмитра Сергійо-
вича, третя особа - Служба у справах дітей Сєвєро-
донецької міської ради Луганської області, про
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за
межі України без згоди та супроводу батька,
12.01.2016 року ухвалено рішення про задоволення
позовних вимог.

Суддя О. Л. Овчаренко

Слов’янським міськрайонним судом  Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ АБ «Екс-
прес - Банк» до Толкачова Андрія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Толкачов Андрій Олександрович,
останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Черняхів-
ського, 151/23, викликається на 13 год. 00 хв. 28 січня
2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Уваровську Ольгу Миколаївну по цивіль-
ній справі № 2/756/591/16р. за позовом Леймоевої
Дар’ї Русланівни до Уваровської Ольги Миколаївни
про стягнення матеріальних збитків та моральної
шкоди, заподіяних в результаті ДТП, розгляд якої
призначено 22.02.2016 р. на 16.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№27, суддя Богдан О.О.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя О. О. Богдан

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Акопяна Заре Фурмановича, 22.04.1978 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: вул. Людникова, 62А, м. Новоа-
зовськ, Новоазовський район, Донецька область, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Коцюби Ігоря Івановича
до Акопяна Заре Фурмановича про стягнення боргу та штрафу
за договором позики, яке призначене на 10 лютого 2016 року
об 11 годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазов-
ського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пуш-
кіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запорізької
області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі не-
явки до суду справа може бути розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Пантилус О. П.

В провадженні Чортківського районного суду знахо-
диться цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Мироненка Михайла
Мироновича, філії «Тернопільський доркомплект» про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15 год. 00 хв. 2 лютого
2016 року в залі №4 Чортківського районного суду за ад-
ресою: м. Чортків, вул. С. Бандери, 13, у судді Запорожець
Л.М.

Суд викликає по цій справі відповідача філію «Терно-
пільський доркомплект».

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута по суті у його відсутності на підставі на-
явних матеріалів.

Суддя Запорожець Л. М.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Мирошниченко Рітти Олександрівни про стягнення за-
боргованості, яка проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Шевцової, буд. 21, викликається
на 05 лютого 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. №
7, для участі у розгляді справи по суті
(№ 2/234/718/16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Переверзева Л.І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Єр-
молаєву Галину Панасівну, останнє відоме місце
проживання: 04212, м. Київ, вул. Малиновського, 1-
А, кв. 93, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Орловського Володимира Леонідовича до
Єрмолаєвої Галини Панасівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2016 р. о
09 год. 15 хв. в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І.В. Белоконна

Романівський районний суд Житомирської області ви-
кликає як відповідачів Трубій Віктора Васильовича, Трубій
Людмилу Валентинівну, Матата Олександра Миколайовича
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 290/861/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Банк Форум» до Трубій Віктора Васильовича,
Трубій Людмили Валентинівни, Матата Олександра Мико-
лайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
02 березня 2016 року о 14.00 год. за адресою: смт Романів,
вул. Небесної сотні, 86, Житомирської області, зал судових
засідань № 1.

У разі неявки відповідачів в судове засідання 02 березня
2016 року о 14.00 год. розгляд справи відбудеться за їх
відсутності.

Суддя В.П. Кравчук

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. (м. Сєвє-
родонецьк, вул. Леніна, 19) викликає як відповідачів
27.01.16 р. о 08.30 Сівакова Олександра Володимировича,
Крутських Наталію Валентинівну (справа № 428/8515/15-ц),
о 09.00 Огір Ганну Вікторівну, Єтєпньову Катерину Микола-
ївну, Локтєва Романа Васильовича (справа № 428/8525/15-ц),
о 16.00 Попову Любов Юліївну, Попова Анатолія Леонідо-
вича(справа № 428/8467/15-ц), о 16.30 Григорєва Валерія
Олександровича, Оброжного Валерія Павловича (справа №
428/8517/15-ц), 28.01.2016 р. о 08.30 Бурлакову Ольгу Ми-
колаївну, Шмиріну Олену Василівну (справа № 428/8465/15-
ц) за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. 

Суддя Г.Д. Скочій

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає Селецького Миколу Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання якого: с. Голубівське,
Попаснянського району Луганської області, вул. Озерна,
буд. 3, кв. 10, як відповідача у судове засідання у цивіль-
ній справі № 423/1467/15-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Селецького М.О. про розір-
вання договору оренди землі, що відбудеться 04 лютого
2016 року о 9 годині 00 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без участі відповідача на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя І.В. Лизенко

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Заблуду Анатолія Володимировича в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
Заблуди Дар’ї Вячеславівни про стягнення аліментів на
її утримання, яке відбудеться 10 лютого 2016 року об 11
год. 00 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт Сах-
новщина Харківської області.

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

Суддя О.С. Зимовський

Романівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідачку Когут Наталію Йосипівну в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 290/1163/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Когут
Наталії Йосипівни про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 02 березня 2016 року о 09.00 год. за адресою:
смт Романів, вул. Небесної сотні, 86, Житомирської об-
ласті, зал судових засідань № 1.

У разі неявки відповідачки Когут Н.Й. в судове засі-
дання 02 березня 2016 року о 09.00 год. розгляд справи
відбудеться за її відсутності.

Суддя В.П. Кравчук

Пирятинський районний суд Полтавської області
викликає Гиренко Оксану Анатоліївну (зареєстро-
вану за адресою: с. Дейманівка, Пирятинський
район, Полтавська область, вул. Набережна, б. 14)
як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Гиренко Оксани Анатоліївни о 09 год. 00 хв.
05.02.2016 року за адресою: м. Пирятин, вул. Радян-
ська 17, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Ги-
ренко Оксани Анатоліївни справа буде розглянута у
її відсутність. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н.В. Нагорна

Всеукраїнська громадська організація 
«Зелена хвиля» 

повідомляє про втрату оригіналів статуту (наказ
Мін’юсту України від 09.06.2009 № 1018/5), свідоц-
тва про реєстрацію юридичної особи від 17.06.2009
серія А01 № 457717, свідоцтва про її реєстрацію гро-
мадської організації від 09.06.2009 № 3119, довідки
про взяття на облік платника податку від 19.06.2009
№ 36575/29-111. 

Просимо вважати зазначені 
документи недійсними.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Заблуду Анатолія Володимировича в судове
засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
Заблуди Дар’ї Вячеславівни про стягнення аліментів на
утримання неповнолітніх дітей яке відбудеться 10 лю-
того 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду: вул.
Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

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

Суддя О.С. Зимовський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -11  -16       -9  -14
Житомирська -10  -15       -8  -13
Чернігівська -12  -17       -9  -14
Сумська -12  -17       -9  -14
Закарпатська -5  -10       -1    -6
Рівненська -8  -13       -6  -11
Львівська -7  -12       -4    -9
Івано-Франківська -8  -13       -4    -9
Волинська -8  -13       -6  -11
Хмельницька -8  -13       -5  -10
Чернівецька -8  -13       -5  -10
Тернопільська -8  -13       -5  -10
Вінницька -8  -13       -8  -13

Oбласть Нiч          День
Черкаська -11   -16      -9   -14
Кіровоградська -12   -17      -9   -14
Полтавська -12   -17      -9   -14
Дніпропетровська -11   -16      -9   -14
Одеська -8   -13      -5   -10
Миколаївська -12   -17      -5   -10
Херсонська -9   -14      -5   -10
Запорізька -7   -12      -5   -10
Харківська -9   -14      -8   -13
Донецька -4      -9      -4     -9
Луганська -4      -9      -4     -9
Крим -2      -7      +2     -3
Київ -12   -14    -10   -12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Рятувальники
підсобили породіллі

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

СТИХІЇ ВСУПЕРЕЧ. Коли хуга, яка розгулялася ще зве-
чора, сягнула апогею, заваливши снігом усі близькі й далекі
дороги, їй стало трохи моторошно. 

— А що як до ранку не витримає? Чим добиратися вночі? 
Вагітна готова була молитися, щоб пологи не почалися

хоч до світанку. Однак усе, що силою волі відсувала від себе
жінка, таки почалося приблизно о 5-й ранку. 

«Швидкої» з районного центру, хоч з Умані до Ятранівки
всього 16 кілометрів, чекала, здалося, цілу вічність. Рідні як
могли допомагали.

Тим часом наткнувшись на півтораметрові кучугури снігу,
машина швидкої медичної допомоги, що виїхала до жінки в
Ятранівку, зупинилася. Медики хвилювалися. Зв’язалися з
диспетчером. Той швидко попросив про допомогу рятуваль-
ників та фахівців місцевої філії уманської дорожньо-екс-
плуатаційної дільниці. Маючи повнопривідну автомобільну
техніку, вони таки пробилися крізь величезні замети до ма-
шини швидкої допомоги. Та на цьому світанковий блокбас-
тер ще не завершився. Далі ні рятувальники, ні дорожники
проїхати не могли — машини просто буксували в глибокому
снігу. Дістатися ж до вагітної медикам вдалося лише на
тракторі, який на виклик рятувальників прибув на місце з
найближчої автозаправної станції. Як виявилося, техніка на-
лежить нафтогазовій корпорації Азербайджану SOCAR. 

— Доки медики евакуювали жінку, рятувальники та фа-
хівці дорожньої служби звільнили зі снігового полону авто-
мобіль «швидкої», тому надалі проблем із доставкою поро-
діллі до пологового відділення Уманської центральної рай-
онної лікарні не було, — розповів речник управління ДСНС
України в Черкаській області Костянтин Проценко. — Через
півгодини після прибуття до лікувального закладу 24-річна
жінка народила хлопчика. 

Упродовж минулої доби, як повідомили в управлінні
ДСНС, його підрозділи разом із працівниками облавтодору
35 разів ліквідовували затори, що виникали на автошляхах
внаслідок погіршення погодних умов. Загалом зі снігових
заметів та кюветів вивільнено 66 автомобілів, надано допо-
могу 110 громадянам. У Золотоніському та Кам’янському
районах у сніговий полон також потрапили 4 автомобілі
швидкої медичної допомоги, які поспішали на виклик. Зав-
дяки оперативності працівників районних підрозділів ДСНС
автомобілі оперативно вивільнено.  

фотофакт

Веслувальникам закупили нові човни 
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАПОРУКА РЕКОРДІВ. На
Водохреще  довгоочікувний
подарунок отримала україн-
ська збірна з академічного
веслування. Міністерство мо-
лоді та спорту за результата-
ми процедури державної заку-
півлі на відкритих торгах  при-
дбало три  академічні човни
для парної двійки та четвірки,
три  спеціальних установки
для комплексу фізичних
вправ, два підвісні двигуни
для тренерських човнів, три
конструкції для веслування.

Загалом придбано сучасне
обладнання на 2, 97 мільйона
гривень.

Напередодні заступник мі-
ністра молоді та спорту — ке-
рівник апарату Микола Дане-
вич відвідав водно-веслуваль-
ну базу Центрального спор-
тивного клубу Збройних сил
України та ознайомився з умо-
вами, в яких тренуються спор-
тсмени, оглянув новий  сучас-
ний інвентар. Він поспілкував-
ся з керівниками бази і спор-
тсменами, зокрема олімпій-
ською чемпіонкою з академіч-
ного веслування Наталією До-
вгодько.

Заступник міністра назвав
однією з  головних передумов
відродження спорту в країні
збереження, відновлення та
розбудову спортивної інфрас-
труктури, матеріальної бази
закладів, на яких проводять
змагання та навчально-трену-
вальні збори українських
спортсменів.

Водно-веслувальна база
ЦСК ЗС України є базою олім-
пійської підготовки та призна-
чена для проведення всеукра-
їнських і міжнародних зма-
гань з академічного веслуван-
ня, веслування на байдарках і
каное, вітрильного спорту, на-

вчально-тренувальних занять
та навчально-тренувальних
зборів. На базі проводять на-
вчально-тренувальні заняття
з військовослужбовцями —
спортсменами команди майс-
трів з водно-веслувальних ви-
дів спорту ЦСК ЗС України,
які входять до складу націо-
нальних збірних команд.

Представники академічно-
го веслування  традиційно
радують нас  успішними вис-
тупами на найпрестижніших
змаганнях. Гідно буде  пред-
ставлене воно і на ХХХІ літніх
Олімпійських іграх в Ріо-де-
Жанейро.

ДОКИ КРИГА НЕ СКРЕСЛА. Традиційний конкурс льодових
скульптур у Львові на території Різдвяного ярмарку цьогоріч
об’єднали єдиною концепцією. «Щедра» — ця тема уособлює
цикл святкувань українців ще дохристиянської доби, які пере-
плелися з традиціями християнської Європи. Крига — матеріал
символічний, бо скресає в пору слов’янського щедроспіву. «Вже

декілька років поспіль ми проводимо цей конкурс. Він традицій-
но привертає увагу багатьох львів’ян та гостей міста. Тож магія
та атмосфера, коли просто неба із холодної криги митці ство-
рюють прекрасні скульптури, стала чудовим завершальним
акордом ярмарку», — зазначила Ольга Гренах, арт-директор
Різдвяного ярмарку в місті Лева.

Як шоколадний прапор допоможе військовим
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Днями на благодійному аук-
ціоні продали виготовлений ізраїльським кондите-
ром Дмитром Шульманом шоколадний україн-
ський прапор,  повідомляє медіа-портал україн-
ської діаспори з посиланням на прес-службу По-
сольства України у Державі Ізраїль.

Синьо-жовтий шоколадний стяг виготовили з на-
годи зустрічі в Українському культурному центрі в
Ізраїлі представників української громади з журна-
лістом, фотографом та бійцем Олександром Шуль-
маном, який перебував тривалий час на Донбасі.

На вечорі Олександр презентував свої фоторо-
боти, зроблені в зоні АТО, розповів ізраїльтянам
про ситуацію на сході України. Отримані на аукціоні
кошти ізраїльські волонтери використають на при-
дбання теплих речей нашим танкістам, разом з яки-
ми захищав Україну Олександр Шульман.

У посольстві не уточнили вторговану за прапор
суму, однак зазначили, що його новий власник пе-
редав «картину» Олександрові Шульману, який по-
обіцяв відвезти її на Донбас бойовим побратимам-
танкістам.Дмитро виготовив свій прапор, ... 
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