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Правда і міфи 
вакцинації 

ЦИТАТА ДНЯ

АРТЕМ СИТНИК:

Антимонопольний 
комітет оштрафував 
«Газпром»

КОНКУРЕНЦІЯ ПОНАД УСЕ. Антимонопольний комітет Укра-
їни виставив російському газовому монополісту «Газ пром» 
штраф на 85 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда дола-
рів) за зловживання монопольним становищем на вітчизняно-
му ринку транзиту газу. Про це на своїй сторінці в соціальній 
мережі Facebook повідомив голова відомства Юрій Терентьєв.

«Прийнято рішення про зловживання монопольним станови-
щем на ринку транзиту природного газу магістральними тру-
бопроводами по території України компанії «Газпром» як моно-
польного покупця. Сума штрафу — 85 мільярдів гривень», — 
написав Юрій Терентьєв.

Як повідомляв «Урядовий кур’єр», наприкінці квітня 2015 
року Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до 
А МКУ з проханням розпочати розслідування щодо «Газпро-
му», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди 
вітчизняній економіці, а компанія діє на дискримінаційних, фак-
тично неконкурентних умовах. 

ЦИФРА ДНЯ

658 квартир 
отримали торік українські військовослужбовці 

в містах Одеса, Дніпропетровськ, 
Хмельницький, Рівне, Бориспіль, Миколаїв, 

Васильків, а також y деяких областях 

«Великі корупційні 
схеми рідко завершуються 

в межах держави. 
Без участі американців 

дуже важко буде 
знайти виведені 

активи та повернути 
їх в Україну».

НА ЧАСІ ПОДІЯ

Завдяки альтернативним 
видам палива 
на Вінниччині зекономили 
майже 40 мільйонів 
кубометрів газу

Завершилося прокладання 
першої черги Бескидського 
тунелю, який через півтора 
року прискорить українську 
ділянку Шовкового шляху

Директор Національного антикорупційного бюро 
про підписання Меморандуму про співпрацю між НАБУ 
та Федеральним бюро розслідувань США  

PRO ET CONTRA. Брак перевіреної інформації та довіри 
до лікаря — плідне підґрунтя для маніпуляцій

Відчайдушні домогосподарки виходять із тіні
НОРМОТВОРЧІСТЬ. «УК» з’ясовував, як вплине законопроект про легалізацію праці домашніх 
помічників на їхні трудові відносини з роботодавцями

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Нині здивувати хатньою робіт-
ницею навряд чи кого можна. 

У більшості впливових чиновни-
ків і бізнесменів удома прибира-
ють і готують не красуні дружи-

ни, а, як їх люблять називати, до-
машні помічниці. Зазвичай пра-
цюють вони за домовленістю, то-
му їхні соціальні права як праців-
ників гарантує лише порядність 
працедавців. Якщо ж господи-
ня вирішила «покарати гривнею» 
домашнього кухаря за несмачний 

борщ, то він навряд чи зможе до-
вести, що річ не в страві, а в її на-
строї. Щоб упорядкувати роботу 
домашніх працівників, розробле-
но законопроект, який має нор-
мувати їхню працю.

Коли ми говоримо про хат-
ніх помічниць, то здебільшо-

го йдеться про прибиральниць, 
няньок і кухарів. Шукають та-
ких працівників або через зна-
йомих, або через спеціалізова-
ні фірми. І заробляють ці поміч-
ники непогано. 

Щоправда, вони повністю за-
лежать від волі наймача, тому у 

відпустку йдуть тоді, коли ви-
гідно йому, а трудовий день не-
нормований. Хоч якщо йдеться 
про няньок, то за додаткові го-
дини господарі зазвичай допла-
чують. Трудові обов’язки 
теж регулюють домовле-
ностями. 4
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Сокирянський районний суд Чернівецької області ви-
кликає Амбросійчука Вячеслава Івановича, 20.06.1971
року народження, останнє відоме місце проживання: с.
Романківці Сокирянського району Чернівецької області,
як відповідача в цивільній справі за позовом публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Амбросій-
чука Вячеслава Івановича про стягнення заборгованості,
в судове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 01 лютого 2016 року в залі суду за адресою: вул.
Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької області.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Римлянська Г. О.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача по цивільній справі за позовом Семе-
няки В. Г. до Коров’яковського О. В. про стягнення
аліментів — Коров’яковського Олександра Володи-
мировича у судове засідання, яке відбудеться о 08-
20 годині 28 січня 2016 року за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідача Коров’яковського О. В.
у судове засідання, суд вирішить справу на підставі
наявних в ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/437/2016
за позовом Бушуєвої Раїси Олександрівни до Гор-
лівської міської ради про визнання права власності
в порядку спадкування призначена до розгляду на
29.01.2016 р. о 08.40 годині, 03.02.2016 р. о 09.00
годині за адресою суду: м. Слов’янськ, Донецької
обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка представника Горлівської міської ради, роз-
ташованої за адресою: м. Горлівка, Донецької обл.,
пр. Перемоги, 67 – обов’язкова. 

При собі мати паспорт, довіреність.
Суддя Руденко Л. М.

Глухівський міськрайсуд Сумської області викли-
кає Осовського Сергія Григоровича в судове засі-
дання на 25 січня 2016 року на 9 годину як
відповідача по цивільній справі за позовом Чабан
Валентини Іванівни та Філатова Олександра Івано-
вича про визнання договору позики недійсним. 

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайсуду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Глухів, вул. Спаська, 32, суддя Сапон О. В.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися без його участі.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 27.01.2016 р. 
о 10-00 год., за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О. І. відповідача Приходька Віталія Ві-
талійовича у цивільній справі № 486/1922/15-ц за по-
зовною заявою ТОВ «Компанія з управління
активами «Фінансовий капітал» до Приходька Віта-
лія Віталійовича про стягнення боргу за договором
оренди.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
без його участі, за наявними доказами у справі. 

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бардашевського Олега Вікторовича та Бардашев-
ського Віктора Володимировича як обвинувачених у
кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по
обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України, під
головуванням судді Скрипки О. В. в підготовче су-
дове засідання, що відбудеться 28.01.2016 року о 09-
30 год. в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний 1, зал 1-К (300).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова.

Воронова Алла Миколаївна, 04.03.1966 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Зугрес,
вул. Корнієнко, буд. 8, кв. 25, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/4498/15-ц за позо-
вом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Вороно-
вої Алли Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13:00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що
розгляд справи за позовом Безсмертної Тетяни Борисівни до
Дишель Петра Борисовича, Дишель Івана Борисовича, третя
особа — Краснопільська сільська рада Гайсинського району Він-
ницької області про визнання права на земельну частку (пай) у
порядку спадкування за законом відбудеться 29.01.2016 р. 09:00
год. в приміщенні Гайсинського районного суду Вінницької об-
ласті, за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна (К. Маркса), 47 Він-
ницької області.

У випадку неявки в судове засідання відповідача Дишель
Івана Борисовича, 05.06.1959 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якого було за адресою: с. Заволійки Волочинського
району Хмельницької області без поважних причин, справу може
бути розглянуто без нього.

Суддя Кравець В. І.

Біловодським районним судом Луганської області ви-
кликаються до суду:

- Рудий Данило Євгенович (останнє відоме місце про-
живання: 94808, Луганська обл., м. Свердловськ, вул.
Постишева, буд. 4) на 13 годину 00 хвилин 02.02.2016
р. для участі у розгляді справи № 408/5550/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Лисак Віктор Іванович (останнє відоме місце прожи-
вання: 92816, Луганська обл., Біловодський р-н, с. Шулі-
ківка, вул. Прилужна) на 13 годину 10 хвилин 02.02.2016
р. для участі у розгляді справи № 408/5546/15-ц по суті
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Карюкін Андрій Леонідович (останнє відоме місце
проживання: 94840, Луганська обл., Свердловський р-н,
смт Калінінський, вул. Першотравнева, буд.36) на 14 го-
дину 10 хвилин 26.01.2016 р. для участі у розгляді
справи №408/5378/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

Суддя Карягіна В. А.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає у судове засідання як відповідачів Верцін-
ського Олександра Івановича та Верцінську Інну Михайлівну,
остання відома адреса реєстрації яких: смт Вендичани, вул.
Поплавського, 3, кв. 28, Могилів-Подільського району Він-
ницької обл., у цивільній справі №138/2961/15-ц
(2/138/47/16) за позовом ПАТ КБ «Надра» до Верцінського
Олександра Івановича, Верцінської Інни Михайлівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 04 лютого 2016 року о
09 годині 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30. У разі неявки у судове засідання відповідачів справа
буде розглядатись у їх відсутність за наявними у справі до-
казами. Крім того, суд роз’яснює відповідачам їх обов’язок
повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя С. В. Вітковський

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська ви-
кликає в відкрите судове засідання як відповідача (свідка,
третю особу і т.д.) на 09. 30 годину 29 січня 2016 року по
справі за позовом Залізняка Олександра Олександровича,
останнє місце проживання чи мешкання: м. Дніпродзер-
жинськ, пр. Металургів, буд. 84А, кв. 39, Копильченко
Світлана Олександрівна до Залізняка Олександра Олек-
сандровича про усунення перешкод у користуванні влас-
ністю, шляхом зняття з реєстраційного обліку.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Лобарчук О. О. в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166,
2 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Залізняк О. О. вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі його неявки справу буде розглянуто за його від-
сутності.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/6908/15-ц, про-
вадження № 2/591/191/16 за позовом Бондаренка
Івана Григоровича до ВДВС Сумського МУЮ, Воло-
шиної Надії Миколаївни, Кутового Сергія Дмитро-
вича, третя особа: Григор’єв Євген Геннадійович.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Кутового
Сергія Дмитровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Плеханова, буд. 57, як відпові-
дача по справі на 02 лютого 2016 року о 13.00 год.

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

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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2016 р. № 28
Київ

Про внесення змін до переліку товарів, 
заборонених до ввезення на митну 

територію України, що походять 
з Російської Федерації 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну тери-

торію України, що походять з Російської Федерації, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 «Про
заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Ро-
сійської Федерації» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 180), зміни,
що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 20 січня 2016 р. № 28

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну 

територію України, що походять з Російської Федерації
Доповнити перелік такими позиціями:

«0712 20 00 00 Цибуля ріпчаста  
0902 10 00 Чай зелений (неферментований), у первинних упа-

ковках масою нетто не більш як 3 кг  
1604 Готова або консервована риба; ікра осетрових

(чорна ікра) та ікра інших риб  
1704 90 30 00 Білий шоколад  
1704 90 61 00 Драже та аналогічні їм солодощі, у вигляді драже  

1704 90 65 00 Кондитерські вироби у вигляді гумки або желе,
включаючи фруктову пасту (мармелад) у вигляді
кондитерських виробів з цукру  

1806 90 11 00  Шоколадні цукерки, які містять алкоголь  
1904 Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або

смаження зерна зернових культур чи зернових 
продуктів (наприклад кукурудзяні пластівці); зернові
культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна 
або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом
(за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо
проварені або приготовлені іншим способом, 
в іншому місці не зазначені  

1905 10 00 00 Хрусткі хлібці  
1905 31 19 00 Печиво солодке сухе, повністю або частково покрите

шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао,
інші  

1905 31 91 00 Печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів  
2103 10 00 00 Соус соєвий  
2103 20 00 00 Кетчуп та інші томатні соуси».  

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 січня 2016 р. № 6-р
Київ

Про погодження передачі будівлі 
у м. Золотоноші в державну власність 
з віднесенням її до сфери управління 

Пенсійного фонду України
Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України та Золотоніської

районної ради (Черкаська область) щодо передачі будівлі (літер А-2) по
вул. Черкаській, 6, у м. Золотоноші, що розміщена на земельній ділянці
площею 0,3379 гектара (кадастровий номер 7110400000:01:003:0042), в
державну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеного
Фонду.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 січня 2016 р. № 7-р
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна
у м. Цюрупинську в державну власність 

з віднесенням його до сфери управління
Пенсійного фонду України

Погодитися з пропозицією Пенсійного фонду України та Цюрупинської
районної ради (Херсонська область) щодо передачі прибудови до будівлі
(літер А-1) загальною площею 143,2 кв. метра (інвентарний номер
25504/01) по вул. Пролетарській, 52, у м. Цюрупинську в державну влас-
ність з віднесенням її до сфери управління зазначеного Фонду.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 січня 2016 р. № 17-р
Київ

Про внесення зміни в додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 10 грудня 2010 р. № 2219

Внести зміну в додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2010 р. № 2219 «Про утворення комісій з проведення реор-
ганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади» — із
змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 чер-
вня 2015 р. № 647, замінивши позицію
«Держкомнацрелігій перший заступник Голови ДМС 

Сергієнко Юрій Вікторович»  
такою позицією:   
«Держкомнацрелігій заступник Голови ДМС Нікітіна 

Тетяна Василівна».  
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Трубнікова Олега Оле-
говича, 30 листопада 1982 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 29 січня 2016 року о
10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

(код ЄДРПОУ 19199961)!

Повідомляємо, що з 1 лютого 2016 року вво-

дяться нові пакетні пропозиції для нових та існуючих

абонентів-фізичних осіб.

Детальніше – за телефоном цілодобової підтримки

0 800 60 00 60 (дзвінки безкоштовні) або на сайті

www.vegatele.com.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє відповідача Ковальова Геннадія Вікто-
ровича, 22.07.1970 р.н. проживаючого за адресою: 
м. Хмельницький, Львівське шосе, буд. 43, кв. 196, про
те, що судовий розгляд цивільної справи за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Ковальова Геннадія Вікто-
ровича про стягнення заборгованості відбудеться
29.01.2016 року о 15 год. 00 хв., за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз

Путильський районний суд Чернівецької області
викликає Лупуляка Іллю Івановича, 23.07.1970 р.н.,
зареєстрованого: с. Усть-Путила, Путильського
району, Чернівецької області, як відповідача в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Лупуляка Іллі Івановича про стяг-
нення боргу за кредитним договором, на 29.01.2016
року о 10.00 год. за адресою: смт Путила, Чернівець-
кої області, вул. Українська, 86.

У разі вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута у вашій відсутності.

Суддя Л. Р. Маковійчук

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

З 01.02.2016  року ПАТ «Укртелеком»  впроваджує тарифні
плани та продуктові пропозиції для зон оптичного покриття ПАТ
«Укртелеком». 

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосу-
вання розміщено на сайті http://www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером
телефону Контакт-центру 0 800 506 801. 

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

З 01.02.2016 року ПАТ «Укртелеком»  змінює тарифні плани
для існуючих абонентів – юридичних осіб на користування по-
слугою «Інтернет від Укртелекому». 

Детальну інформацію про нові тарифи та умови їх застосу-
вання розміщено на сайті http://www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером
телефону Контакт-центру 0 800 506 801. 

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102,
Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-банк» до Скичко Ганни Федорівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Скичко Ганна Федорівна, зареєстрована за адресою: с. Агробаза, вул. Космо-
навтів, б. 20, кв. 2, Першотравневий район, Донецька область, викликається на 27 січня 2016
року на 10-00 годину до Першотравневого районного суду, для участі у розгляді справи по
суті.

Скичко Ганні Федорівні пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази до
27 січня 2016 року. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., каб. №5.
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донець-
кої області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальну справу №233/3523/15-к за об-
винуваченням Парасича В. В., Мірошкіна Т. О., Овсяннікова А. О. у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачені у справі - Парасич Василь Васильович,
01.07.1971 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Єнакієве, смт Бу-
лавинське, вул. Октябрська, 24/9; Мірошкін Тарас Олександрович, 24.12.1976 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Свердлова, 115/10; Овсянніков
Андрій Олександрович, 06.04.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Дебальцеве, вул. Пушкіна, 24/9, на підставі ст.ст. 9, 135, 297-5 ч. 3, 323 КПК України ви-
кликаються до суду на 10 год. 00 хв. 28 січня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у
підготовчому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо обвинувачений, щодо якого здійснюється
провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого не-
прибуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,5 до 2 розмірів міні-
мальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 139 КПК України у випадку, встановленому частиною першою цієї статті,
до обвинуваченого може бути застосовано привід.

Згідно з нормами ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик суду (неприбуття
на виклик без поважної причини більш як два рази) обвинуваченим та оголошення його у
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя О. В. Каліуш

Немирівський районний суд Вінницької області викликає в судове за-
сідання як відповідача Чергінець Богдана Васильовича, 18 березня 1993
року народження, уродженця: с. Снітівка, Летичівського району, Хмель-
ницької області, жителя: с. Щедрова, Летичівського району, Хмельниць-
кої області по справі за позовом Чергінець Олени Анатоліївни «Про
стягнення аліментів на утримання дитини та дружини».

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 12 лютого 2016 року в
залі суду за адресою: м. Немирів, вул. Шевченка, 27, Вінницької області
під головуванням судді Підлипняка М. Д. У випадку неявки відповідача
в судове засідання справу буде розглянуто у його відсутність на підставі
наявних доказів.

Генеральною прокуратурою України 12.01.2016р., відповідно
до положень ст.ст. 276, 277 КПК України, складено письмове
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 3321 КК України, Безкоровай-
ному Олегу Івановичу, 25.12.1959 року народження,
уродженцю Республіки Казахстан, громадянину Російської Фе-
дерації, росіянину, працюючому на посаді капітана судна
«Aliot» (IMO 9777735), проживаючому за адресою: Російська
Федерація, Краснодарський край, станиця Брюховецька, вул.
Кірова, 1.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Полив’яної Юлії Георгіївни до Полив’яного Михайла
Геннадійовича про визнання права власності на частку в спільному майні
в порядку проведення його поділу.

Відповідач Полив’яний Михайло Геннадійович викликається на 26 січня
2016 року о 14.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Відкрито спадщину після
смерті 09.08.2015 року

Свинченка Ігоря Миколайо-
вича, 23.03.1970 р.н., 

викликаються спадкоємці.
Приватний нотаріус 
Київського міського 
нотаріального округу 

О. Г. Шабаніна, б-р Т. Шев-
ченка, б. 31, кв. 3, м. Київ.

Судновий білет 
СБ № 014912, 

виданий 06.03.2014 р. на
ім’я Лосєва Олександра Ана-

толійовича, що засвідчує
право власності судна

«Крим» 1978 р.в., бортовий
реєстр. номер ДАП-0812-К
та двигун Suzuki DT-30, у
зв’язку з втратою прошу 

вважати недійсним.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Сарсакова Олександра Сергійовича, 23 січня
1979 року народження, останнє місце реєстрації за адресою:
вул. Сергієнка, 25/1, м. Болград, Одеська область, що
29.01.2016 року об 11.00 годині в залі судового засідання 
№ 4 Болградського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/2878/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Сарсакова Олек-
сандра Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Сарса-
кову О. С. подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Сарсакова О. С. справа
може бути розглянута за відсутністю відповідача та його
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Скерлик Павла Сергійовича, 12 лютого 1989
року народження, останнє місце реєстрації за адресою: вул.
А. Хрістєва, № 65, м. Болград, Одеська область, що 29.01.2016
року о 09.00 годині в залі судового засідання № 4 Болград-
ського районного суду Одеської області за адресою: Одеська
область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове
засідання по цивільній справі № 497/2739/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Скерлик Павла Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Скер-
лик П. С. подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Скерлик П. С. справа
може бути розглянута за відсутністю відповідача та його
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Пономарьової
Олени Миколаївни (справа № 219/8799/15-ц) Бєлєнкова Ро-
мана Вікторовича (справа № 219/9040/15-ц) про стягнення
заборгованості.

Відповідачі: Пономарьова Олена Миколаївна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 86488, Донецька об-
ласть, Артемівський район, смт Олександрівське, вул. Утіна,
буд. 4, кв. 4); Бєлєнков Роман Вікторович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84553, Донецька область,
Артемівський р-н, м. Часів Яр, вул. Ворошилова, буд. 1, кв.
60) викликаються на 01 лютого 2016 р о 10 год. 30 хв. до
суду (каб. № 213) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за їх відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідачів Бондарчука
Олексія Івановича, 18.11.1982 року народження, останнє
місце проживання якого: с. Макарівка, вул. Леніна, 151,
Попільнянського району, Житомирської області та Па-
ламарчука Сергія Борисовича, 30.10.1969 року народ-
ження, останнє місце проживання якого: м. Бровари,
вул. М. Лагунової, 10, кв.48 по справі за позовом ПАТ
«Комерційний банк « Приватбанк» до Бондарчука Олек-
сія Івановича, Печерської Ксенії Олександрівни, Пала-
марчука Сергія Борисовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться об 11.00 годині
12.02.2016 року в залі Попільнянського районного суду
в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнян-
ського району, Житомирської області.

В разі неявки відповідачів в судове засідання справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська буд. 39а) розглядає цивільну справу 227/6369/15-ц
за позовом Бойко Катерини Сергіївни до Бойка Миколи
Олександровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Бойко Микола Олександрович, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Харцизьк,
вул. Блюхера, буд. 16, викликається на 09.02.2016 року
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність, на підставі
наявних у ній доказів буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р. Ф.

Червоноградський міський суд Львівської області
викликає як відповідача Сусол Володимира Мико-
лайовича в судове засідання у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» до Сусол Юрія Мико-
лайовича, Войтович Лесі Євгенівни, Сусол Володи-
мира Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 01.02.2016
року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою: вул.
Св. Володимира, 15, м. Червоноград, Львівська об-
ласть.

Головуючий суддя по справі Грабовський В. В.
У випадку неявки Сусол Володимира Миколайо-

вича відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд роз-
глядатиме справу у його відсутності на підставі
наявних у матеріалах справи даних та доказів.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13)
розглядається цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Найденко Світлани Олександрівни, Найденко Вікторії
Володимирівни про стягнення боргу за договором
кредиту.

Відповідач Найденко С. О. викликається до каб. 
№ 6 суду на 29 січня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Найденко В.В. викликається до каб. 
№ 6 суду на 29 січня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дачів, справа буде розглянута у їх відсутності за
наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом
Приватного акціонерного товариства «Страхова компа-
нія «Провідна» про відшкодування матеріальної шкоди
в порядку регресу.

Відповідач Волкова Євгенія Юріївна, 04.02.1990 року
народження, останнє місце реєстрації: 86700, Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, буд. 29; ви-
кликається на 01 лютого 2016 року о 10.30 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, каб. № 14, 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, необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу
буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Насонова Руслана Євгенійовича як відпо-
відача по цивільній справі 661/4875/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Насонова Руслана Євгенійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яка призначена на 27 січня 2016 року о 14
годині 30 хвилин та відбудеться в приміщенні Ново-
каховського міського суду Херсонської області за
адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Ка-
ховка, пр-т Дніпровський, 1а.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки відповідача справа
буде розглянута у відсутність відповідача, на підставі
наявних доказів.

Суддя Н. В. Матвєєва

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Хелстовського Віталія Вікторовича як від-
повідача по цивільній справі 661/4658/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Хелстовського
Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка призначена на 27 січня
2016 року о 14 годині 00 хвилин та відбудеться в
приміщенні Новокаховського міського суду Херсон-
ської області за адресою: 74900, Херсонська об-
ласть, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1а.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки відповідача справа
буде розглянута у відсутність відповідача, на підставі
наявних доказів.

Суддя Н. В. Матвєєва

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Грицай Олега Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Грицай О. В. викликається на 15 лютого
2016 року на 09.30 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, 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-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Діденко С. О.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Токарева Mарка Володимиро-
вича, останнє відоме місце проживання: Запорізька
область, м. Мелітополь, вул. Раскової, буд. 37, про
те, що 10 лютого 2016 року о 10.00 годині в примі-
щенні Мелітопольського міськрайонного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, 
м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 90 буде слуха-
тися цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк
до Токарева Марка Володимировича про стягнення
заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач по даній справі Токарев Марк Володимирович
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи та у випадку його неявки справа підлягає
розгляду за його відсутності.

Суддя Ю. В. Горбачова

Апеляційний суд Волинської області, адреса: 
м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 10, викликає на 12 год.
00 хв. 27 січня 2016 року відповідача Нечипоренка Ана-
толія Миколайовича у справі за позовом Климчука На-
зара Миколайовича до Нечипоренка Анатолія
Миколайовича, Бідзюри Віктора Олександровича про
стягнення заборгованості за договором перевезення за
апеляційною скаргою представника відповідача Нечипо-
ренка Анатолія Миколайовича - Іванченка Олександра
Вікторовича на рішення Луцького міськрайонного суду
від 21 червня 2013 року.

Зазначена особа має право подати свої докази чи за-
перечення проти позову, чи повідомити про них суд.

У разі неявки зазначеної особи справа буде розгля-
датися за її відсутності за наявними в ній доказами.

Крім того, суд роз’яснює вказаній особі її обов’язок
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя А. К. Карпук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Вовка Валерія Ми-
колайовича, Соломко Людмили Василівни, Барвик Марга-
рити Анатоліївни про стягнення боргу.

Відповідачі: Вовк Валерій Миколайович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область,
м. Артемівськ, вул. Благовіщенська, буд. 28), Соломко Люд-
мила Василівна (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: 84543, Донецька область, м. Соледар, вул. Перемоги,
буд. 37), Барвик Маргарита Анатоліївна  (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область,
м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 19, кв. 28) викликаються на
28 січня 2016 року об 11.00 годині до суду, каб. 204, для
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що 27.11.2015 року розглянуто цивільну
справу № 409/3161/15-ц за позовом Вітвицького Олексія
Осиповича до Вітвицької Олени Леонідівни 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 Луган-
ської області шляхом подання апеляційної скарги в де-
сятиденний строк з дня отримання копії рішення. У разі
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення, заочне рішення може бути оскаржене відпо-
відачем в апеляційному порядку.

Суддя Полєно В. С.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області ви-
кликає до суду як відповідача Коротич Анну Олександрівну
(місце реєстрації та проживання: Дніпропетровська область,
м. Тернівка вул. Лермонтова, буд. 4, кв. 30) у цивільній справі
№ 194/1756/15-ц за позовом Брєдгауер Олександра Івано-
вича до Коротич Анни Олександрівни, третя особа: Головне
управління ДМС у Дніпропетровській області, про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Судове засідання відбудеться 23 лютого 2016
року о 09 юдині 00 хвилин в приміщенні Тернівського мі-
ського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Тер-
нівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області про-
понує Коротич Анні Олександрівні надати письмові пояс-
нення, заперечення та всі наявні у неї докази у зазначеній
справі. У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута за її відсутності за наявними у справі дока-
зами. Також суд роз’яснює відповідачу, що у разі неможли-
вості бути присутньою у судовому засіданні вона зобов’язана
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Резніка І. В., Резнік Т. А. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній
справі № 233/19/16-ц - Резнік Ігор Володимирович, 03.10.1968 р.н. та Резнік
Тетяна Анатоліївна, 11.06.1969 р.н., зареєстровані за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Чекаліна, буд. 20, викликаються в судове засідання
на 08.00 год. 2 лютого 2016р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідачів гро-
мадян Супруна Віктора Івановича та Пархоменко Катерину Петрівну по цивільній
справі № 386/1511/15ц за позовом ПАТ «Київобленерго» про відшкодування
збитків, завданих внаслідок порушення правил користування електроенергією,
для розгляду даної справи по суті.

Фактичне місце проживання відповідачів Супруна Віктора Івановича та Пар-
хоменко Катерини Петрівни невідоме. Останнє місце проживання Супруна Віктора
Івановича - с. Халча, вул. Центральна, 11 Кагарлицького р-ну Київської області,
Пархоменко Катерини Петрівни - м. Київ, будинок в с. Халча по вул. Центральній,
11, належить Пархоменко К. П.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2016 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні
Кагарлицького районного суду за адресою: м. Кагарлик, вул. Московська, 3 Ки-
ївської області, головуючий по справі суддя Кириченко В. І.

В разі неявки відповідачів Пархоменко Катерини Петрівни та Супруна Віктора
Івановича в судове засідання, справа буде розглянута у їхню відсутність.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача
Талько Інну Андріївну, 02.04.1972 року народження, що 1 лютого 2016 року об
11 годині 00 хвилин у залі судового засідання Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 37-А,
відбудеться судове засідання по цивільній справі № 511/3076/15-ц, провадження
№ 2/511/64/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Талько Інни Андріївни про стягнення заборгованості по
кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Талько Інні Андріївні по-
дати пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю
відповідача Талько Інни Андріївни або його представника за наявними в ній до-
казами.

Суддя О. В. Іванова
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реклама. оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,

пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:
1. Маркова Сергія Олександровича, 07.06.1975 р.н., ідентифікаційний номер 2755106298, як відповідача

в судове засідання по цивільній справі № 426/3351/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Маркова
Сергія Олександровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 09.00 год.

2. Кокітко Миколу Ярославовича, 03.06.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2462505070, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3349/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кокітко Ми-
коли Ярославовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 09.15 год.

3. Мартинова Олега Анатолійовича, 29.12.1969 р.н., ідентифікаційний номер 2556506315, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3423/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мартинова
Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 09.30 год.

4. Ковальова Владислава Сергійовича, 20.11.1983 р.н., ідентифікаційний номер 3063908959, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/3446/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ко-
вальова Владислава Сергійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 09.45
год.

5. Безкоровайного Романа Миколайовича, 11.09.1965 р.н., ідентифікаційний номер 2399513830, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі № 426/3391/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Безкоровайного Романа Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року
о 10.00 год.

6. Полякову Наталію Василівну, 15.10.1984 р.н., ідентифікаційний номер 3096907526, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/3396/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Полякової На-
талії Василівни, що відбудеться 29 січня 2016 року о 10.15 год.

7. Клименко Тетяну Леонідівну, 18.02.1961 р.н., ідентифікаційний номер 2232900626, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/3619/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Клименко Те-
тяни Леонідівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 10.30 год.

8. Клімято Олену Сергіївну, 26.04.1976 р.н., ідентифікаційний номер 2787524402, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/3381/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Клімято Олени Сер-
гіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 10.45 год.

9. Лябіну Антоніну Олександрівну, 25.02.1994 р.н., ідентифікаційний номер 3438901984, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3487/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лябіної Ан-
тоніни Олександрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року об 11.00 год.

10. Логвіненко Оксану Миколаївну, 15.03.1971 р.н., ідентифікаційний номер 2600619145, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3489/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Логвіненко
Оксани Миколаївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року об 11.15 год.

11. Нелюбу Тетяну Володимирівну, 05.09.1978 р.н., ідентифікаційний номер 2873706963, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3385/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Нелюби Те-
тяни Володимирівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року об 11.30 год.

12. Ариванюка Максима Миколайовича, 03.08.1987 р.н., ідентифікаційний номер 3199107777, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі № 426/3395/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Ариванюка Максима Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року об
11.45 год.

13. Жарінова Сергія Миколайовича, 14.02.1978 р.н., ідентифікаційний номер 2853421270, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3347/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Жарінова
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 12.00 год.

14. Салюка Олександра Петровича, 01.09.1965 р.н., ідентифікаційний номер 2398500897, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3563/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Салюка Олек-
сандра Петровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 12.15 год.

15. Гущенка Олександра Михайловича, 29.11.1970 р.н., ідентифікаційний номер 2590005278, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/3429/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гу-
щенка Олександра Михайловича про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 січня 2016 року о 12.30
год.

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

Суддя О. М. Попова

Деснянським районним судом м.Чернігова викли-

кається до суду:

- Булгаков Євген Анатолійович (останнє відоме

місце проживання: 98313, Чернігівська обл., м. Чер-

нігів, пр. Миру, буд. 180, кв. 80) на 08 годину 30 хви-

лин 03.03.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 750/11744/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Рахманкулова І. П.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 14 січня 2016 року ухвалено заочне

рішення  по цивільній справі № 428/10783/15-ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до

Гаврішової Світлани Анатоліївни про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецьким  міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Новіков Дмитро Олександрович (останнє відоме

місце проживання: 93400, Луганська обл., м. Сєвє-

родонецьк, пров. Агафонова, буд. 3, кв. 7) на 11 го-

дину 00 хвилин 19.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 428/9930/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Скочій Г. Д.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 13 січня 2016 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі №428/9282/15-ц за по-

зовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до

Черноусова Артема Юрійовича про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

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
10:00 Ляшенко Вадим Володимирович (цивільна

справа 426/6427/15-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд

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

Суддя Гашинська О. А.

Новоайдарський районний суд Луганської області
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

29.01.2016 року
10:00 Попов Олександр Єгорович (цивільна

справа 419/2471/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

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

Суддя  Добривечір Л. Д.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Фо-
філова Андрія Геннадійовича (м. Луганськ, 
кв. Степовий, б. 5, кв. 129) по цивільній справі 
№ 409/3074/14-ц за позовом ПАТ «Правекс-Банк»
про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27.01.2016 року (ре-
зервна дата 29.01.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Сорокін Віталій Васильович (останнє відоме

місце проживання: 91000, Луганська обл., Сватів-

ський р-н., с. В. Дуванка) на 09 годину 00 хвилин

27.01.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 426/927/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Гашинська О. А.

Глухівський міськрайсуд Сумської області викли-
кає Тарана Валентина Івановича в судове засідання
на 5 лютого 2016 року о 9 годині, як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Комерційний Банк «Приватбанк»
про стягнення боргу за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайсуду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Глухів, вул. Спаська, 32, суддя Сапон О. В.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглядатися без його участі.

Білогірський районний суд Хмельницької області ви-
кликає як відповідача Бородіна Юрія Сергійовича, 22
листопада 1970 року народження, по цивільній справі 
№ 669/1221/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Бородіна
Юрія Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 березня 2016 року о
10 год. 00 хв. в приміщенні Білогірського районного суду
Хмельницької області за адресою: вул. Шевченка, 42,
смт Білогір’я, Хмельницької області. В разі неявки Боро-
діна Ю. С. справа буде слухатися за його відсутності на
підставі доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Кисельова Олександра Володимировича, Ма-
карова Сергія Олександровича як позивачів, представника
позивача Машненкова Костянтина Анатолійовича та представ-
ника співвідповідача ТОВ «Східноукраїнська транспортна ком-
панія» в судове засідання по цивільній справі №426/1827/14-ц
за позовом Кисельова Олександра Володимировича, Макарова
Сергія Олександровича до Машненкова Костянтина Анатолійо-
вича, Кривуценка Валерія Івановича, АТЗТ «Торговий дом Ас-
трон», ТОВ «Східноукраїнська транспортна компанія» про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, що відбу-
деться 1 лютого 2016 року о 10.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області ви-
кликає Турчин Юлію Іванівну (останнє місце проживання: 
с. Галиця, вул. Щорса, буд. 19 Ніжинського району Чернігів-
ської області) як відповідача в судове засідання в цивільній
справі за позовом Турчина Миколи Андрійовича до Турчин
Юлії Іванівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2016 року об 11
год. 30 хв. у приміщенні Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка,
57«А».

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи.

Суддя В. Д. Бережняк

Маковецька Майя Михайлівна, 13.01.1967 р.н., 
останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Харцизьк, м-н Ювілейний, буд. 10, кв. 80, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду Донець-
кої області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/4488/15-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку
«ПриватБанк» до Маковецької Майї Михайлівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Головенко Віктор Іванович, 27.03.1965 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, Селище Енергетиків, буд. 32, кв. 2, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній справі № 227/4457/15-ц
за позовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до
Головенка Віктора Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Проц Ганна Олександрівна, 05.07.1958 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Зугрес,
вул. Агрономічна, буд. 9, кв. 1, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/4498/15-ц за позо-
вом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Проц
Ганни Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Костюренко Олександр Анатолійович, 27.03.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Іловайськ, вул. Ярославського, буд. 2, кв. 13, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/4469/15-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку
«ПриватБанк» до Костюренка Олександра Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Бородіна Віра Миколаївна, 22.02.1970 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Кутузова, буд. 21, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/4907/15-ц за по-
зовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Боро-
діної Віри Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Просандєєв Сергій Васильович, 23.12.1974 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Строітельна, буд. 34, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/4536/15-ц за по-
зовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Про-
сандєєва Сергія Васильовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Соболєва Ірина Василівна, 26.02.1964 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Спартака, буд. 15, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/4871/15-ц за по-
зовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Собо-
лєвої Ірини Василівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Стукманов Олександр Петрович, 17.10.1981 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Іловайськ, вул.  Краснознаменська, буд. 173, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/4867/15-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку
«ПриватБанк» до Стукманова Олександра Петровича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

У провадженні Олевського районного суду Житомир-
ської області перебуває цивільна справа №287/453/15-ц
за позовом Веселовської Олени Петрівни до Веселов-
ського Вадима Анатолійовича про стягнення аліментів.
Судовий розгляд справи відбудеться 27.01.2016 року о
12 год. 00 хв. у приміщенні Олевського районного суду
за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Жито-
мирська область. У судове засідання викликається від-
повідач Веселовський Вадим Анатолійович, 11.10.1984
року народження, останнє місце проживання невідоме.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя М. В. Ковальчук

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 09.02.2016 року о 10 год. 30 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Середюк О. В. до Давиденка
С. С. про визнання права власності на транспортний
засіб.

Давиденко Сергій Сергійович, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 39-а, кв. 15,
викликається в судове засідання як відповідач. У ви-
падку неявки в судове засідання позов буде розглянуто
у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб.
308.

Суддя Н. Г. Притула

Смирнова Світлана Олександрівна, 06.01.1968 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Харцизьк, м-н Металургів, буд. 22, кв. 17, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду Донець-
кої області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/4873/15-ц за позовом ПАТ Комерційного Банку
«ПриватБанк» до Смирнової Світлани Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.01.2016 року о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Кравченка Володимира Петровича, що 16 лютого
2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом Терещенка
Миколи Васильовича до Кравченка Володимира
Петровича як відповідача, про визнання договору ку-
півлі-продажу дійсним.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.
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Державне агентство резерву України 
оголошує�повторний�аукціон�з�реалізації�

інструменту�абразивного.
Аукціон відбудеться 4 лютого 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Будиліна І. М. (235-17-42), Ски-
бало О. М. (235-50-84).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Бор-
сука Юрія Федоровича, який проживав за адресою: 
м. Мелітополь, вул. Лінійна, 106 про те, що 28 січня 2016
року о 09.30 годині в приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду за адресою: м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Борсука Ю. Ф. про стягнення
заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
по справі Борсук Ю. Ф. вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Т. М. Міщенко

Богуславський районний суд Київської області викли-
кає Винника Миколу Геннадійовича (останнє відоме
місце проживання: Київська область, Богуславський
район, с. Митаївка) як відповідача по справі за позовом
Баса Андрія Богдановича до Винника Миколи Геннаді-
йовича про відшкодування матеріальної шкоди.

Судове засідання відбудеться 28 січня 2016 року о 14
годині в приміщенні Богуславського районного суду за
адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Франка,
29-а.

В разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі.

Суддя Якутюк B. C.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає кримінальне провадження
№ 233/5696/15-к за обвинуваченням Великанова О. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Великанов Олексій
Олександрович, 25.04.1994 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Нахімова, 23,
викликається до суду на 09.00 год. 29 січня 2016 року (корп.
№ 2, каб. № 18), для участі в  судовому засіданні. Ухилення
від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його
у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою
для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Тимченко Інну Анатолі-
ївну по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк» до Тимченко Інни Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 29 січня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без її участі за наявними у
справі доказами.

Суддя Г. С. Шевченко

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, 
пр-кт Незалежності, 12) викликає в судове засідання
на 12 год. 29 січня 2016 року як відповідача Галанюк
Людмилу Іванівну, 14 червня 1962 року народження
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Галанюк Люд-
мили Іванівни про звернення стягнення на предмет
іпотеки шляхом передачі у власність АТ «Дельта
Банк».

Суддя Ходоровський Б. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Миколюк Ольгу Миколаївну як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/5460/15 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Країна» до Миколюк Ольги Миколаївни про від-
шкодування збитків в порядку регресу на 08 лютого
2016 року о 14.15 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій. Наслідки неявки в судове за-
сідання особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з

розглядом цивільної справи за позовом ПАТ «Стра-

хова компанія «Брокбізнес» до Мазаненка Олексія

Олександровича, останнє відоме місце реєстрації: 

м. Київ, вул. Заболотного, буд. 78, кв. 13 викликає в

судове засідання о 14 год. 00 хв. 27.01.2016 року,

яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м.

Київ, вул. П. Потєхіна, буд. 14-а, каб. 38.

Сокол Анастасія Ігорівна 07.10.1985 року народ-
ження, місце реєстрації якої: м. Київ, просп. Перемоги,
буд. 95, кв. 88 викликається до Святошинського рай-
онного суду м. Києва як відповідач в цивільній справі
за позовом Сокола Олександра Вікторовича до Сокол
Анастасії Ігорівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 01.02.2016 року в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12а. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Аганської Людмили Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, викликає до суду відповідача: Аганську Люд-
милу Володимирівну, зареєстровану за адресою: Київська
область, м. Біла Церква, вул. Митрофанова, буд. 9, кв. 34.

Судове засідання відбудеться 04 лютого 2016 року о 08
годині 30 хвилин в приміщенні Білоцерківського міськра -
йонного суду Київської області, за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал № 3,
суддя Жарікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто
в її відсутність.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Про-
стапчука Олександра Миколайовича до Оксенюк Валентини
Миколаївни про визнання права власності на нерухоме
майно за набувальною давністю Славутський міськрайонний
суд Хмельницької області викликає як відповідача Оксенюк
Валентину Миколаївну, останнє відоме місце проживання:
м. Ялта, АР Крим, у судове засідання, що відбудеться 5 лю-
того 2016 року о 09 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48-А Хмельницької області.

Оксенюк Валентині Миколаївні надати заперечення проти
позову та докази, якими вони обгрунтовуються. У разі не-
явки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність
відповідача.

Суддя Р. І. Тончук

Комсомольський районний суд м. Херсона повідом-
ляє, 03.02.2016 року об 11.30 годині суддя Стамбула Н. В.,
розглядатиме цивільну справу за позовом Приватного
акціонерного товариства «Страхова Компанія «Про-
відна» до Карпенко Ігоря Валер’яновича про відшкоду-
вання в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування.

Карпенка Ігоря Валер’яновича просимо з’явитися на
вказану дату та час в каб. № 416 суду, що знаходиться
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

В разі неявки останнього, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 16 лютого 2016 р. о 12 годині 45 хвилин у
залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слу-
хання справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Зюбенка Євгена Анатолійовича про стягнення забор-
гованості.

В судове засідання на вищевказаний час виклика-
ється відповідач - Зюбенко Євген Анатолійович. В
разі неявки в судове засідання позов може бути роз-
глянутий за його відсутністю та на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «ПроКредит-
Банк» до фізичної особи-підприємця Щербини Віктора
Володимировича, Цимбалюк Юлії Вікторівни про стяг-
нення кредитної заборгованості: №310/10428/15-ц.

Розгляд справи призначено на 08.02.2016 року о
09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
401 Запорізької області, суддя Черткова Н. І., тел.: 3-61-
94. Суд викликає як відповідачів: Щербину Віктора Во-
лодимировича, Цимбалюк Юлію Вікторівну. В разі
неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними
в ній матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 12 січня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/3424/15-ц за позовом ПАТ

«Мегабанк» до Борисової (Хохленко) Світлани Вік-

торівни про стягнення заборгованості по кредитному

договору та винесено заочне рішення про задово-

лення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської об-
ласті повідомляє Шевченка Ігоря Ігоровича, що 27 січня
2016 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду (за адре-
сою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53) відбудеться судо-
вий розгляд цивільної справи №308/13884/15-ц за
позовом Шевченко Лариси Олександрівни до Шевченка
Ігоря Григоровича про розірвання шлюбу.

Згідно з ч. 9 ст. 74 ЦПК України, до Ужгородського
міськрайонного суду викликається як відповідач Шев-
ченко Ігор Григорович.

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

Суддя Шепетко І. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/113121/15-ц; 2/219/665/2016 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПРИВАТБАНК» до Макара Михайла Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Макар Михайло Васильович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 83000, Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Бессемеровська, буд. 30, кв. 2-а) викликається
29 січня 2016 року на 09 годину 45 хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Радін-
ського Богдана Валентиновича.

Відповідач Радінський Богдан Валентинович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька об-
ласть, м. Соледар, вул. Ломоносова, буд. 3, кв. 12) ви-
кликається на 29 січня 2016 року о 09.10 годині до суду,
каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

4 лютого 2016 року о 12 годині 30 хвилин в Київ-
ському районному суді м. Одеси відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом Вершиніної
Олександри Вікторівни до Вершиніна Олега Вадимо-
вича про розірвання шлюбу. Цим повідомленням за-
прошується Вершинін Олег Вадимович як відповідач
до кабінету №226 Київського районного суду 
м. Одеси, розташованого по вул. Варненська, 3-б у
м. Одесі. Роз’яснюю, що у разі неявки справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Л. В. Калініченко

Сумський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання, призначене на 09.00 годину
16 лютого 2016 року за адресою: м. Суми, пров. Ака-
демічний, №13, каб. 101, відповідача Малюк Анато-
лія Івановича по цивільній справі № 2/587/185/16 за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Малюк Анатолія Іва-
новича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У випадку неявки справу буде розглянуто без
участі Малюк Анатолія Івановича.

Головуючий суддя Куц В. І.

29 січня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області 
(м. Артемівськ, вул. Артема, 5, каб. 300) відбудеться слу-
хання цивільної справи № 219/10780/15-ц
(2/219/508/2016) за позовною заявою Помазьонкової
Аліни Геннадіївни до Помазьонкова Івана Костянтино-
вича про стягнення аліментів та розірвання шлюбу.

Відповідачу надається можливість надати свої запе-
речення за позовною заявою та докази. При неявці від-
повідача в судове засідання, останньому необхідно
повідомити про це суд, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Давиденко Олени Валеріївни
до Давиденка Дениса Володимировича про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі: Давиденко Денис Володи-
мирович (зареєстрований за адресою: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Горького, 21/9) викликається на 27
січня 2016 року о 09.00 годині до суду, каб. № 308, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Молчанова Віктора
Миколайовича про звернення стягнення на предмет застави.

Відповідач Молчанов Віктор Миколайович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 86487, Донецька об-
ласть, Єнакіївський район, смт Булавинське, вул.
Октябрьська, буд. 48, корп. 50) викликається на 29 січня
2016 року о 09.00 годині до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Красноармійським міськрайонним судом Донець-
кої області здійснюється спеціальне судове провад-
ження по кримінальному провадженню за
обвинуваченням Ростовського Едуарда Станіславо-
вича, 13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Ростовському Е.С., 13.08.1971 р.н.,
необхідно з’явитися до зали судових засідань № 9
Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: 85302, Донецька область, м.
Красноармійськ, вул. Горького, б. 22, на 29 січня
2016 р. о 15.30 год.

Суддя І. В. Корнєєва

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Падалка Олександра Миколайовича як відповідача у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/2076/15-ц за позовом Падалка Наталії Миколаївни до
Падалка Олександра Миколайовича про позбавлення бать-
ківських прав, третя особа: Орган опіки та піклування Но-
вопсковської районної державної адміністрації, яке
відбудеться 29 січня 2016 року о 09.00 год. (резервна дата
судового засідання 03 лютого 2016 року о 09.00 год.) в при-
міщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

В провадженні Шполянського районного суду Черкаської об-
ласті знаходиться цивільна справа №710/2581/15-ц, провад-
ження №2/710/47/2016 за позовом Добровольської Лідії
Григорівни до Шполянської міської ради, Лукомського Володи-
мира Гордійовича про припинення права власності на частину
житлового будинку в зв’язку зі знищенням та визнання права
власності на цілий житловий будинок у порядку спадкування.

Шполянський районний суд Черкаської області викликає в
судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2016 року о 09.00
год. відповідача Лукомського Володимира Гордійовича, жителя:
м. Київ, вул. Закревського, 67, кв. 62.

Судове засідання відбудеться 1 лютого 2016 року о 09.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Шпола,
вул. Леніна, 36-б.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя В. М. Кравчук

Ірпінський міський суд Київської області викликає При-
ватного нотаріуса Копейчикова Івана Володимировича, За-
вгороднього Олександра Васильовича по справі за позовом
Макарової Олени Олександрівни до Приватного нотаріуса
Копейчикова Івана Володимировича, Завгороднього Олек-
сандра Васильовича про відшкодування шкоди, в судове за-
сідання, яке відбудеться 28 січня 2016 року о 12 год. 00 хв.
у приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розгля-
нуто у відсутність відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники
процесу вважаються належним чином повідомлені про час
та місце розгляду справи.

Суддя Д. С. Кухленко

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Комарова Володимира Вікторовича,
06.12.1974 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 92-33, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Комарова
Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. В судове засідання, яке відбу-
деться 10 лютого 2016 р. о 10.00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса,
45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу у відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Великобагачанський районний суд Полтавської об-
ласті викликає як відповідача Демченка Сергія Олексійо-
вича, 26 червня 1972 року народження, останнє відоме
місце реєстрації: вулиця Шкільна, 8, кв. 2, с. Красного-
рівка, Великобагачанський район Полтавської області, у
судове засідання по цивільній справі №525/1485/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Демченка Сергія Олексійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 26 лютого 2016 року о 14
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вулиця
Леніна, 69, селище Велика Багачка Полтавської області.

Суддя Ячало Ю. І.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Стри-
гуна Богдана Володимировича (останнє місце реєстрації:
03067, м. Київ, вул. Івана Пулюя, буд. 2, кв. 208), який є
відповідачем по цивільній справі № 760/16609/15-ц
(2/760/7102/15) за позовом Макітрюка Сергія Івановича
про витребування майна з чужого незаконного воло-
діння, в судове засідання на 28.01.2016 року о 10 год.
00 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м.
Київ, вул. М.Кривоноса, 25, каб. №19.

У разі неявки до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням і справу буде розглянуто по суті у
вашу відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Кицюк В. С.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 29 лютого 2016 року
о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Ісакова
Руслана Григоровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Ісаков
Р. Г. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за наявними у справі матеріалами.

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) розглядає
цивільну справу № 273/1594/15-ц, за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Зам’ятіна Ігора Миколайовича про стягнення
заборгованості. Відповідач Зам’ятін Ігор Миколайович, за-
реєстроване місце проживання якого невідоме, виклика-
ється на 10 годину 30 хвилин 08 лютого 2016 року до
Баранівського районного суду Житомирської області, зал 
№ 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Васильчук



Катерина МаЦЕГОРа,
Світлана СКРяБіНа

(фото),
«Урядовий кур’єр»

Цього разу вистава не
була просякнута глибо-

ким філософським змістом.
Організатори зробили ак-
цент на легкості й невибаг-
ливості з ексцентричним
відлунням. У цьому їм допо-

могли тварини. Щиро

кажучи, у перші сорок хви-
лин дійства складалося
враження, що перебуваєш
не в цирку, а зоопарку. І це
добре. Тваринки граціозно
пересуваються ареною, по-

деколи біжать галопом,
аби вгамувати запал, і
маже завжди — три-
мають публіку в очі-
куваній напрузі. А
це  дикобрази, лисиці, песці,
скунси, шотландські карли-
кові поні, коні в яблуках (по-

між себе їх назива-
ють просто далма-
тинцями).

Столичні афі-
ші зображають

героїв Мадагаскару: беге-
мота у жовтій спідниці,
зебру, лева… Кожен з них
відпрацював свій номер
якісно, однак не здивував
наймолодших шануваль-
ників циркового мистец-
тва. За кулісами бегемоти-
ця Ліна усміхалася пред-
ставникам ЗМІ, позуючи в
басейні, хрумала яблука.
Та чомусь на арені ця па-
нянка поводилася скуто —
дригала куцим хвостиком
і лише один раз розкрила
свою хижу пащу. Так-так.
Бегемоти — хижі тварини,
хоч їх і називають водяни-
ми коровами. Цю кралю до
столичного цирку привез-
ла група дресирувальни-
ків з Молдови. Їй щодня
згодовують по 10 кілограм
яблук, буряків, капусти.
Останній овоч гостя із Єв-
ропи не дуже шанує. За
кулісами поряд з нею тир-
луються коні та верблюди.
Вони повертаються хвос-
тами до журналістів, а до

своїх кураторів лізуть з
поцілунками.

До речі, з Молдови до нас
приїхали й акробати на
гойдалках. Срібні призери
«Золотого Карла» на Між-
народному фестивалі цир-
кового мистецтва у Ризі
вжилися на п’ятнадцять
хвилин у роль піратів Ка-
рибського моря. Завдяки
гойдалці вони здіймаються
увись на 10 метрів, вико-

нують потрійні саль-
то, перелітають че-

рез спеціальний сна-
ряд, демонструють на тур-
ніку вправу «сонечко».

Майстер спорту з акро-
батики та срібний призер
на міжнародному цирково-
му фестивалі в Китаї Денис
Овчаренко знайомить при-
сутніх із жанром «корд-де-
парель», коли на канаті без
страхувальних лонж на од-
ному подиху робить силові
підтримки. Під куполом у
повітряному кільці круж-
ляють в унісон з романтич-
ними акордами Наталя та
Олексій Царевські, а непо-
сидючі акробати показу-
ють, що можна робити,
тримаючись за «мачту».
Про те, що програма добі-
гає кінця, сигналізують ві-
сім африканських левів: з
ними знаходять спільну
мову під час дресури Веро-
ніка та Олексій Пінко.

Генеральний директор
— художній керівник На-
ціонального цирку Люд-
мила Шевченко розповіла
представникам ЗМІ, що
надалі вона орієнтувати-
меться на артистів із Пів-
денної Америки, Куби,
Монголії. Їхні послуги у
рази дешевші, ніж у Євро-
пі. Народна артистка Ук-
раїни не відкрила усіх
секретів нинішньої  виста-
ви — під завісу зустрічі
вона лишень резюмувала:
«Аматорський цирк — це
наше майбутнє».
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -14  -19       -8  -13
Житомирська -14  -19       -8  -13
Чернігівська -16  -21     -10  -15
Сумська -19  -24     -10  -15
Закарпатська -9  -14       -1    -6
Рівненська -13  -18       -4    -9
Львівська -11  -16       -1    -6
Івано-Франківська -13  -18       -4    -9
Волинська -11  -16       -1    -6
Хмельницька -13  -18       -4    -9
Чернівецька -13  -18       -4    -9
Тернопільська -13  -18       -4    -9
Вінницька -14  -19       -8  -13

Oбласть Нiч          День
Черкаська -17   -22      -8   -13
Кіровоградська -17   -22      -9   -14
Полтавська -20   -25    -12   -17
Дніпропетровська -20   -25    -11   -16
Одеська -14   -19      -7   -12
Миколаївська -17   -22      -8   -13
Херсонська -17   -22      -8   -13
Запорізька -16   -21      -8   -13
Харківська -20   -25    -12   -17
Донецька -16   -21      -9   -14
Луганська -18   -23    -10   -15
Крим -10   -15      -4     -9
Київ -16   -18    -10   -12

Новий формат
допоможе наповнити
трибуни?

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИДОВИЩА НЕ ЗА ГОРАМИ. Наступний чемпіонат Ук-
раїни з футболу проходитиме в два етапи за участю 12 ко-
манд. Таке рішення ухвалили на черговому  засіданні робо-
чої групи з розроблення формату змагань, за результатами
якої більшість клубів Прем’єр-ліги підтримали схему прове-
дення двоетапного чемпіонату, повідомляє прес-служба
УПЛ.

До складу робочої групи увійшли представники всіх клу-
бів Прем’єр-ліги, представники телеканалів-трансляторів, а
також члени Комітету з розвитку футболу ФФУ і співробіт-
ники Професійної футбольної ліги.

Напередодні засідання Прем’єр-ліга направила сторонам
три варіанти формату, розрахованого на 12 команд, і наве-
ла приклади схожих схем проведення в європейських зма-
ганнях. Більшість клубів підтримали схему, згідно з якою за
підсумками першого етапу (два кола) формуються дві групи
по шість команд. Група 1 боротиметься за нагороди турніру,
а в групі 2 визначаться  претенденти на виліт.

Водночас  клуби продовжують визначатися, як залишати
набрані очки після першого етапу, щодо схеми проведення
чемпіонату U-21, а також механізму ротації команд між лі-
гами.

На зустрічі було озвучено і пропозицію телетрансляторів
про створення з наступного сезону єдиного телевізійного
пулу. Мовці запропонували суму винагороди клубам у се-
зоні 2016/2017 у розмірі 102 мільйони гривень та можливий
принцип розподілу цих коштів.

Наступне засідання робочої групи заплановано на 5 лю-
того. На ньому, ймовірно, вдасться досягнути консенсусу з
багатьох нюансів майбутнього формату. 

Є надія, що шекспірівське питання: «Бути чи не бути ук-
раїнській прем’єр-лізі?» вирішиться позитивно. А  порожні
трибуни, падіння рейтингів футбольних трансляцій, серія
банкрутств клубів, масовий вихід легіонерів та  договірні
матчі залишаться в минулому. Утім, дискусія, хто і що вби-
ває  видовищність та хоронить перспективи розвитку укра-
їнського футболу, й надалі актуальна.

Також жевріє надія: коли економіка одужає, а клуби від-
новляться, УПЛ знову розшириться.

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЄВРОБАСКЕТ-2017. Учора
в Мюнхені (Німеччина) відбула-
ся процедура жеребкування
кваліфікаційного турніру чоло-
вічого чемпіонату Європи з
баскетболу-2017,  за підсумка-
ми якого збірна України потра-

пила до групи Е, повідомляє
офіційний сайт ФБУ. Суперни-
ками українців у відборі ста-
нуть команди Словенії, Болгарії
та Косова. Згідно з регламен-
том змагань, команди під час
жеребкування склали сім груп:
шість по чотири збірні і одну —
три команди. Переможці груп і
чотири з семи команд з кращи-

ми показниками серед тих, які
посіли другі  місця, отримають
путівки на чемпіонат Європи.
Раніше визначилися 13 учасни-
ків Євробаскету-2017 — коман-
ди чотирьох країн-господарів
(Фінляндія, Ізраїль, Румунія і
Туреччина), фіналісти Євро-
баскету-2015 і учасники Олім-
піади-2016 в Ріо — Іспанія і

Литва, а також сім команд (крім
Туреччини), які братимуть
участь у майбутніх Олімпій-
ських кваліфікаційних турнірах:
Хорватія, Чехія, Франція, Гре-
ція, Італія, Латвія і Сербія.

Чемпіонат пройде з 31 сер-
пня по 17 вересня. Матчі плей-
оф та фінал відбудуться в
Стамбулі.

Збірна України зіграє зі Словенією, Болгарією
та Косовом

У Київ приїхав 
бегемот!
ВИСТАВА. Національний цирк занурив 
глядача у світ хижих та екзотичних 
тварин — прибульців із Мадагаскару

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Бейл Такач із Молдови знайшов спільну мову зі «смугастими» та «горбатими» артистами

Обережно! Жартує клоун Петро-Чорненький


