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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Гість «УК» —  автор романів
«Чорний Ворон» та «Маруся»,
які спричинили значний
резонанс у суспільстві, 
Василь Шкляр

ЦИФРА ДНЯ

Приватизація зніме
бар’єри для інвесторів

АКЦЕНТ. Головний елемент досягнення фінансової стабіль-
ності — подальша співпраця з МВФ, Світовим банком, ЄБРР та
ЄС. Кроки непрості, але це єдиний рецепт, щоб уможливити
економічне зростання. Такими словами Прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк відкрив засідання Ради фінансової стабільності. З-по-
між цілей уряду на 2016 рік він виокремив цінову стабільність,
низький рівень інфляції, який досягатимемо монетарною полі-
тикою центрального банку. «Ціни, ціни й ще раз ціни повинні
бути в прогнозованих параметрах на рік. Це пов’язане з валют-
но-курсовою стабільністю. Уряду важливо, щоб українська еко-
номіка запрацювала, щоб Верховна Рада ухвалила закон щодо
проведення чесної та прозорої приватизації. Це основний шлях
залучення іноземних інвестицій у 2016 році», — означив пози-
цію Арсеній Яценюк.

А ще важливо досягти фінансової стабільності в банківсько-
му секторі. Він, за словами Прем’єра, може кредитувати еконо-
міку, залучати депозити й розвивати фінансову галузь.
Підприємцям потрібно дати можливість брати «довгі» та дешеві
кредити.

ЦИТАТА ДНЯ

АЙВАРАС АБРОМАВИЧУС:
«Цього року Україна

підпише Угоду про
зону вільної торгівлі
з Канадою, а також

прискорить
відповідні переговори

з Туреччиною 
та Ізраїлем».

Міністр економічного розвитку і торгівлі про амбітні
плани розвитку країни

2269 військових
загинули на сході України з початку

російської агресії
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ГЕРОЯМ СЛАВА!

Ордена «Народний Герой
України» удостоїли ще 13
військових, добровольців,
волонтерів, а також медика,
представників ЗМІ й капелана

Бюрократії для рибалок
стане втричі менше

НА ЧАСІ. Набрав чинності новий порядок спеціального
використання водних біоресурсів
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати у кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Менше нервів на паперову тяганину – більше часу для справжньої роботи
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ЦТКЕр2 – роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії
для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії, 
грн/1000 м3;

V1н – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню
для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспор-
тної системи, відповідно до укладених договорів, тис. м3;

V2н – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню
для всіх інших виробників теплової енергії відповідно до укладених договорів,
тис. м3;

V1р – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосе-
редньо приєднані до газотранспортної системи, відповідно до укладених дого-
ворів, тис. м3;

V2р – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії
відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Цнтн – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постача-
ється для категорії «ТКЕ – населення») (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3, що
розраховується за формулою

Цнтн = Цн1 V1н+ Цн2V2н + Цр1 V1р + Цр2 V2р,
де Цн1 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний

газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V1н) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

Цн2 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги V2н) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

Цр1 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги V1р) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

Цр2 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги V2р) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

2) поточний рахунок оператора газорозподільної системи в частині оплати
за надані газопостачальному підприємству послуги з транспортування природ-
ного газу розподільними трубопроводами за формулою

Тт/р x (V2н + V2р)    
Нртн = _________________________________ x 100 %,    

ЦТКЕн1V1н + ЦТКЕн2V2н + ЦТКЕр1V1р + ЦТКЕр2V2р

де Нртн – норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок
оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування при-
родного газу розподільними трубопроводами для категорії «ТКЕ – населення»,
у відсотках;

Тт/р – тариф на транспортування природного газу розподільними трубопро-
водами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

3) поточний рахунок оператора газотранспортної системи в частині оплати
за надані послуги газопостачальному підприємству з транспортування природ-
ного газу магістральними трубопроводами за формулою

Тт/м x (V2н + V2р) + Тт/м2 x (V1н + V1р)    
Нмтн = _________________________________ x 100 %,    

ЦТКЕн1V1н + ЦТКЕн2V2н + ЦТКЕр1V1р + ЦТКЕр2V2р

де Нмтн – норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок
оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування при-
родного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м – тариф на транспортування природного газу магістральними трубопро-
водами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Тт/м2 – тариф на транспортування природного газу магістральними трубоп-
роводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені
до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання газопостачальним підприємством промислових тру-
бопроводів газодобувних підприємств, з якими газопостачальним підприєм-
ством укладено відповідний договір, газопостачальне підприємство здійснює
відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки
таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах плано-
вих обсягів та плати за використання промислових трубопроводів за кожним
газодобувним підприємством окремо;

4) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового про-
давця природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ – насе-
лення» природний газ за формулою

Нвтн = 100 % – Нгтн – Нртн – Нмтн,
де Нвтн – норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним

режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в
частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ – населення» природний газ, у
відсотках.

21. При розрахунках газопостачального підприємства не в повному обсязі з
оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної та/або га-
зорозподільних систем за період з початку року до місяця, що передував по-
передньому розрахунковому періоду, включно НКРЕКП застосовує коригуваль-
ний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок газо-
постачального підприємства за відповідною категорією споживачів.

22. Коригувальний коефіцієнт не застосовується до нормативу перераху-
вання коштів газопостачального підприємства, якщо його розрахунки за дого-
вором купівлі-продажу природного газу, договором транспортування природ-
ного газу та/або договором розподілу природного газу для потреб відповідної
категорії споживачів за період з початку року до місяця, що передував попе-
редньому розрахунковому періоду, включно були здійснені на рівні не менше
100 %.

23. У разі виникнення обставин непереборної сили, унаслідок яких газопос-
тачальне підприємство не має можливості проводити 100 % розрахунки з ін-
шими учасниками платіжно-розрахункових відносин, та надання до НКРЕКП
відповідної підтвердної інформації про такі обставини НКРЕКП може встановити
граничні рівні оплати природного газу, закупленого в оптового продавця при-
родного газу та/або протранспортованого операторами газотранспортної та/або
газорозподільних систем (у відсотках), за кожною категорією споживачів, після
досягнення яких до нормативу перерахування коштів газопостачального під-
приємства коригувальний коефіцієнт не буде застосовуватися.

24. Коригувальний коефіцієнт розраховується за формулою
100 % – (B – D)

Ккор = ______________,
100 %

де B – граничний рівень оплати природного газу, закупленого в оптового
продавця природного газу та/або протранспортованого операторами газотранс-
портної та/або газорозподільних систем (у разі відсутності встановленого гра-
ничного рівня оплати B = 100 %);

D – фактичний рівень оплати природного газу (наростаючим підсумком з
початку року) за договором купівлі-продажу природного газу, договором транс-
портування природного газу та/або договором розподілу природного газу для
потреб відповідної категорії споживачів між газопостачальним підприємством
та оптовим продавцем природного газу або оператором газотранспортної та/або
газорозподільних систем за період з початку року до місяця, що передує роз-
рахунковому періоду. При розрахунку нормативів перерахування коштів на
лютий місяць застосовується фактичний рівень оплати за минулий рік.

У разі застосування коригувального коефіцієнта величина нормативу пере-
рахування коштів оптового продавця природного газу, операторів газотранс-
портної та/або газорозподільних систем збільшується на величину зменшення
нормативу перерахування коштів газопостачального підприємства.

25. Якщо газопостачальне підприємство надасть до 15 числа місяця, що пе-
редує розрахунковому періоду, до НКРЕКП довідку щодо суми заборгованості
за пільгами і субсидіями за період з початку року (станом на 01 січня відповід-
ного року) до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 01 число),
від обласних державних адміністрацій, районної адміністрації міста Києва та
органів місцевого самоврядування (відповідних державних адміністрацій) на

тимчасово окупованій території, то НКРЕКП не враховуватиме зазначену суму
як борг при розрахунку коригувального коефіцієнта.

При наданні нормативів перерахування коштів на лютий місяць довідки щодо
суми заборгованості за пільгами і субсидіями надаються за минулий рік.

26. Оптовий продавець природного газу, оператори газотранспортної та га-
зорозподільних систем щомісяця до 21 числа місяця, що передує розрахунко-
вому періоду, подають до НКРЕКП інформацію (на підставі підписаних актів
звірки, приймання-передачі тощо) щодо стану розрахунків і відсотка оплати за
період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому
періоду, включно станом на 20 число місяця, що передує розрахунковому пе-
ріоду, окремо за кожною категорією споживачів. При розгляді нормативів пе-
рерахування коштів на лютий місяць інформація щодо стану розрахунків і від-
сотка оплати надається за минулий рік.

27. Підставами для зміни нормативів перерахування коштів є:
зміна тарифів на розподіл або транспортування природного газу, а також

інших величин, що застосовуються при розрахунку нормативів перерахування
коштів;

надання газопостачальним підприємством інформації щодо відсутності за-
боргованості перед оптовим продавцем природного газу, операторами газо-
транспортної та/або газорозподільних систем за категоріями споживачів до мі-
сяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 20 число), якщо інше не
було надано оптовим продавцем природного газу та/або операторами газо-
транспортної/газорозподільних систем (у разі наявності заборгованості за ми-
нулі роки – за умови надання до НКРЕКП договорів про реструктуризацію та
дотримання строків погашення цієї заборгованості). У такому випадку норматив
перерахування коштів на поточний рахунок газопостачального підприємства на
розрахунковий період може бути збільшений на величину нормативу перера-
хування коштів оптового продавця природного газу та/або операторів газо-
транспортної та/або газорозподільних систем за відповідною категорією спо-
живачів;

обґрунтоване звернення газопостачального підприємства щодо зміни нор-
мативу перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної обставини техноген-
ного, природного або екологічного характеру та надання до НКРЕКП інформації
щодо розміру коштів, які необхідні для подолання надзвичайної ситуації, з по-
дальшим поверненням цих коштів;

рішення НКРЕКП (за результатами проведених перевірок газопостачального
підприємства);

недотримання газопостачальним підприємством або його структурним під-
розділом положень цього Алгоритму;

звернення газопостачального підприємства щодо зменшення його норма-
тиву перерахування коштів на користь оптового продавця та/або операторів га-
зотранспортної та/або газорозподільних систем;

інші випадки, передбачені законодавством. 
28. Кошти, що надходять за спожитий категоріями «населення» та «ТКЕ –

населення» природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду,
зараховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом вико-
ристання газопостачального підприємства та його структурних підрозділів.

29. Своєчасність укладення відповідних договорів забезпечують керівники
операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем, газопостачальних
підприємств, оптового продавця природного газу, а у випадку використання га-
зопостачальними підприємствами промислових трубопроводів газодобувних
підприємств – керівники газодобувних підприємств.

30. Повноту та достовірність даних, що надаються для розгляду та затвер-
дження НКРЕКП нормативу перерахування коштів, забезпечує керівник газо-
постачального підприємства.

31. Контроль за виконанням положень цього Алгоритму здійснюється
НКРЕКП.

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. РяБУХА

З додатками №1-4 до постанови НКРЕКП можна ознайомитися
на сайті «УК»

Біловодський районний суд Луганської області викликає на 10.02.2016 р. на
08 годину 00 хвилин відповідачів по справах за позовами ПАТ «Дельта Банк»
про стягнення заборгованості:

Тарико Віктора Володимировича, 30.08.1978 р.н., Селезньова Сергія Сергі-
йовича, 04.12.1971 р.н., Селезньову Інну Миколаївну, Мальченка Євгена Сергі-
йовича, 18.06.1990 р.н., Бородюка Едуарда йосиповича, 23.09.1962 р.н., Боро-
дюк Людмилу Юріївну, 07.11.1958 р.н., Білоуса Дмитра Олександровича,
07.01.1980 р.н., Чумака Юрія Васильовича, 19.12.1954 р.н., Половчука Сергія
Вікторовича, 28.05.1980 р.н., Булдакову Наталію В’ячеславівну, 15.05.1977 р.н.,
Іващенка Максима Миколайовича, 26.06.1976 р.н., Сидорчук Оксану Анатолі-
ївну, 30.12.1977 р.н., Войтюка Віктора Дмитровича, 08.05.1968 р.н., Волкова Во-
лодимира Олександровича, 23.02.1982 р.н., Вахтіну Оксану Олександрівну,
02.12.1984 р.н., Лавроненка Андрія Сергійовича, 16.01.1979 р.н., Уразовського
Олександра Юрійовича, 17.02.1982 р.н., Цибульського Сергія Володимировича,
16.04.1958 р.н., Рябоштанова Сергія Сергійовича, 19.10.1982 р.н., Рябоштанова
Сергія Івановича, 13.02.1960 р.н., Іванова Олександра Олександровича,
05.04.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
яких - Луганська обл., м. Свердловськ.

Антонова Ігоря Юрійовича, 05.10.1964 р.н., Мальченка Сергія Анатолійовича,
25.03.1961 р.н., Ковальова Олександра Володимировича, 11.06.1987 р.н., Бра-
тякіну Євгенію Анатоліївну, 07.11.1981 р.н., Іванову Олену Олександрівну,
17.10.1978 р.н., Лазо Костянтина Вікторовича, 26.12.1973 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) яких - Луганська обл., м. Ро-
веньки;

Нуштаєва Юрія Вікторовича, 15.08.1961 р.н., Бистрову Оксану Віталіївну,
23.01.1986 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
яких - Луганська обл., м. Червонопартизанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України.
Суддя Булгакова Г.В.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Арсеньєва Сергія Володимировича, який
мешкає за адресою: Луганська область, Попаснянський
район, смт Комишуваха, вул. Мар’ївська, буд. 2, у судове за-
сідання по цивільній справі № 423/805/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Арсе-
ньєва Сергія Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 3 лютого 2016 року
об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Cуворова, 6, каб. №3 (2 поверх). 

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

Суддя Т. В. Мозолєва

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Сівцова Кирила Ана-
толійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором у розмірі 105 186,79 гривень.

Відповідач Сівцов Кирило Анатолійович викликається
до каб. № 27 суду на 4 лютого 2016 року о 08 годині 40
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Шевченківський районний суд м.Чер-
нівці викликає Пітхадія Санджая Шанті-
лала, останнє відоме місце проживання
якого за адресою: м. Чернівці, вул. Гас-
телло, 1/6, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Піт-
хадії Ірини Тарасівни до Пітхадія Санджая
Шантілала про розірвання шлюбу на 11 го-
дину 00 хвилин 2 лютого 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет №13.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Голова суду М. І. Данилюк

У Подільському районному суді м.
Києва 04.02.2016 р. о 14 год. 00 хв. під го-
ловуванням судді Декаленко B.C. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Голяк Сергія Васильо-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по
справі) в судове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача – справа буде
слухатись за його відсутності згідно зі ст.
169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідачів за первісним позовом та третіх осіб за зустрічним
позовом Рай Людмилу Олександрівну, Трубаченко Олександру Олександрівну у справі № 520/11195/15-ц за
позовом Мартиросьяна Владислава Борисовича до Рай Людмили Олександрівни, Трубаченко Олександри Олек-
сандрівни, Одеської міської ради, треті особи: Третя Одеська державна нотаріальна контора, Овідіопольська
районна державна нотаріальна контора про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки
без реєстрації шлюбу та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом та за зустрічним позовом
Одеської міської ради до Мартиросьяна Владислава Борисовича, треті особи: Рай Людмила Олександрівна,
Трубаченко Олександра Олександрівна, Третя Одеська державна нотаріальна контора, Овідіопольська районна
державна нотаріальна контора про визнання спадщини відумерлою та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 01.02.2016 р. о 10 годині 00 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає 
в судове засідання на 04 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. як
відповідача Самсоннікова Валерія Петровича по цивільній справі
№ 515/2224/15-ц за позовом Самсоннікової Валентини Степа-
нівни до Самсоннікова Валерія Петровича про визнання особи
такою, що втратила право користуватися житлом.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська об-
ласть, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І.

Кремінський районний суд Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул.
Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Ва-
лентина Івановича як обвинувачених у судове засідання по
кримінальному провадженню № 414/1899/15-к, провад-
ження №1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч.
2 ст. 110 КК України, що відбудеться 16 лютого 2016 року о
10 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове
засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 12 лютого 2016
року об 11 годині 30 хвилин, засуджену Сидорову Вікторію Олек-
сандрівну для розгляду по суті подання Троїцького РВ КВІ 
УДПтСУ у Луганській області відносно засудженої Сидорової Вік-
торії Олександрівни про вирішення питання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням та направ-
лення засудженої в місця позбавлення волі (справа №
433/626/14-к).

У разі неявки судове засідання буде проведено без участі ос-
танньої.

Суддя О. І. Суський

Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає як відповідача
Якушева Володимира Володими -
ровича (зареєстрований та мешкає:
м. Луганськ, вул. Металургійна, буд. 14)
по справі 415/136/16-ц (2/415/350/16)
за позовом Нікольченко Світлани Ана-
толіївни про розірвання шлюбу у су-
дове засідання на 10 лютого 2016 року
об 11.00 год., зал № 2.

У разі неявки відповідача у судове
засідання справу буде розглянуто на
підставі наданих суду документів від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Палюха Максима Миколайо-
вича в судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Палюх Ірини Геннадіївни до Па-
люха Максима Миколайовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 10 лютого 2016 року о 08
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання - 19
лютого 2016 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Ле-
ніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Бадюка Андрія Олексійовича
в судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Бадюк Катерини Валентинівни до Ба-
дюка Андрія Олексійовича про стягнення аліментів,
яке відбудеться 10 лютого 2016 року о 08 год. 00
хв. (резервна дата судового засідання - 19 лютого
2016 року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсков-
ського 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 О. С. Стеценко

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 04 лютого 2016 року о 09.30 годині в
приміщенні Чернігівського районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391, Ду-
бову Ганну Іванівну, зареєстровану за адресою:
Донецька область, м. Кіровське, м-н Гірняцький,
9/55 як відповідача по цивільній справі №
329/1385/15-ц за позовом Дубового Дениса Ми-
колайовича до Дубової Ганни Іванівни про ро-
зірвання шлюбу.

Суддя Н.М. Пода

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі:
Анікін Роман Георгійович, останнє місце мешкання: Донецька область,

м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд. 64, кв. 15; Паршукова Раїса Іванівна, ос-
таннє місце мешкання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд.
64, кв. 15 викликаються на 4 лютого 2016 року о 10.00 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їхню від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

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



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР18

реклама. оголошення

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84122, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за
позовом публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» про звернення стягнення на
предмет застави до:

Богорадова Віктора Анатолійовича (ос-
таннє відоме зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Тюренкова, буд. 21, кв. 6); 

Савченко Тетяни Олексіївни (останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: 
м. Львів, вул. Ак. Кучера, буд. 18, кв. 4).

Для слухання справ по суті 12 лютого 2016
року о 09 годині 00 хвилин викликаються
вказані особи як відповідачі у справі. Відпо-
відачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутності. 

Суддя Геєнко М.Г.

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до По-
номарьова Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Пономарьов Юрій Володи-
мирович (останнє відоме суду місце реєс-
трації за адресою: 84500, Донецька
область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева,
буд. 78) викликається 23 лютого 2016
року на 10-00 годину до суду, каб. 204,
для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Козелецький районний суд Чернігівської об-
ласті викликає відповідача Івасіва Миколу Васи-
льовича, останнім відомим місцем проживання
якого є: с. Лутава, вул. Жовтнева, б. 90, Козе-
лецького району Чернігівської області, і відпо-
відача Івасів Ірину Володимирівну, останнім
відомим місцем проживання якої є: смт Десна,
вул. Гнедаша, б. 6, кв. 5, Козелецького району
Чернігівської області, в судове засідання на
10.00 годину 15 лютого 2016 року (17000, смт
Козелець, вул. Леніна, 7 Чернігівської області) у
справі за позовом Юрченко Інни Іванівни до Іва-
сіва Миколи Васильовича та Івасів Ірини Воло-
димирівни, третіх осіб — Органу опіки та
піклування Карпилівської сільської ради Козе-
лецького району Чернігівської області і Органу
опіки та піклування Козелецької районної дер-
жавної адміністрації Чернігівської області про
позбавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідачі вважаються повідомленими про
день, час і місце розгляду справи. В разі неявки
відповідачів у судове засідання справа може
бути розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя Соловей В. В.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А»)
розглядає цивільні справи за позовом Тка-
ченко Надії Петрівни до Кочерягіна Сергія
Геннадійовича, Кочерягіної Тетяни В’ячесла-
вівни про визнання права власності.

Відповідачі Кочерягін Сергій Геннадійович,
Кочерягіна Тетяна В’ячеславівна, виклика-
ються на 22 лютого 2016 року о 09.00 годині
до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 7, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі. У
випадку неприбуття до судового засідання
відповідачів, необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності на підставі наявних у
них даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Діденко С.О.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39
«А») розглядає цивільні справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Цимбал Євгена Васильо-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Цимбал Є.В. викликається
на 22 лютого 2016 року на 11.00 годину
до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по
справі. У випадку неприбуття до судового
засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність
на підставі наявних у них даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа за позовом Зе-
ленчука Віктора Миколайовича до Зеленчука Миколи
Вікторовича, Зеленчук Оксани Федорівни, Зеленчука Мак-
сима Романовича про визнання особи такою, що втратила
право користування квартирою.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає як відповідачів по вказаній справі Зеленчука Ми-
колу Вікторовича, Зеленчук Оксану Федорівну, Зеленчука
Максима Романовича, останнє відоме місце реєстрації: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Заводська, буд. 9.

Розгляд справи відкладено на 09 год. 30 хв. 04 лютого
2016 року та відбудеться у залі суду за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки справа
буде розглянута у відсутності відповідача за наявними в
справі матеріалами.

Суддя Н.М. Петришин

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідачів Брадарського Олександра Івановича, 27 серпня 1979
року народження, останнє місце реєстрації за адресою: вул. Га-
гаріна, № 13, с. Нові Трояни, Болградський район, Одеська об-
ласть, Кедик Віктора Михайловича, 26 липня 1979 року
народження, останнє місце реєстрації за адресою: вул. Світанок,
№ 154, с. Дмитрівка, Болградський район, Одеська область, що
16.02.2016 року о 15.00 годині у залі судового засідання № 4 Бол-
градського районного суду Одеської області за адресою: Одеська
область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове
засідання по цивільній справі № 497/72/16-ц за позовом Кредит-
ної спілки «ІСТОК» до Брадарського Олександра Івановича,
Кедик Віктора Михайловича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачам Брадар-
ському О. І., Кедик В. М. подати пояснення, заперечення та усі
наявні у них докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Брадарського О. І., Кедик В.М.
справа може бути розглянута за відсутністю відповідачів та їх
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Провазник Руслана Олександровича, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Радісна, 13, кв. 13,
в якості відповідача, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Провазник Юлії Ярославівни в ін-
тересах неповнолітнього Провазник Ярослава Русла-
новича, Провазник Дениса Руслановича до
Провазник Руслана Олександровича, третя особа:
Орган опіки та піклування Малиновської районної ад-
міністрації Одеської міської ради про позбавлення
батьківських прав, призначене на 18 лютого 2016
року о 10 годині 00 хвилин у кабінеті № 204 суду за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а. У разі неявки у
судове засідання без поважних причин, розгляд
справи буде проведено за Вашої відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Л. В. Жуган

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа №236/106/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Універсал Банк» в
інтересах якого на підставі довіреності діє Глазков Олек-
сандр Вікторович до Бондаренко Надії Миколаївни, Бон-
даренка Анатолія Анатолійовича, Бондаренка Анатолія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за догово-
ром кредиту в розмірі 111612,71 гривень.

Відповідачі Бондаренко Надія Миколаївна, Бондаренко
Анатолій Анатолійович, Бондаренко Анатолій Анатолійо-
вич викликаються до каб. № 27 суду на 03 лютого 2016
року на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову  та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута без їхньої участі за наявними до-
казами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає в якості відповідачів Мельни-
кова Дмитра Анатолійовича, Барієва Андрія
Альбертовича, Мацука Миколу Борисовича,
Бессарабенка Сергія Олександровича, Коноп-
льова Андрія Олександровича, Рибальченка
Юрія Васильовича, Осепяна Раміза Размико-
вича, Медведєва Олександра Андрійовича, До-
вгаль Ігоря Володимировича, Мирного Василя
Івановича, Азарову Галину Григоріївну, Кири-
ченка Михайла Михайловича, Гасанова Аліка
Олександровича для участі в цивільних справах
за позовом ПАТ «Ідея Банк» про стягнення за-
боргованості, слухання яких відбудеться 15 лю-
того 2016 року до Мельникова Дмитра
Анатолійовича о 15 год. 00 хв.; до Барієва Ан-
дрія Альбертовича о 15 год. 20 хв.; до Мацука
Миколи Борисовича о 15 год. 40 хв.; до Бесса-
рабенка Сергія Олександровича о 16 год. 00
хв.; 16 лютого 2016 року до Конопльова Андрія
Олександровича о 15 год. 00 хв.; до Рибаль-
ченка Юрія Васильовича о 15 год. 20 хв.; до
Осепяна Раміза Размиковича о 15 год. 40 хв.;
до Медведєва Олександра Андрійовича о 16
год. 00 хв.; 17 лютого 2016 року до Довгаль
Ігоря Володимировича о 15 год. 00 хв.; до Мир-
ного Василя Івановича о 15 год. 20 хв.; до Аза-
рової Галини Григоріївни о 15 год. 40 хв.; до
Кириченка Михайла Михайловича о 15 год. 00
хв.; до Гасанова Аліка Олександровича о 16
год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик
сторін вони вважаються 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

Вугледарський міський суд Донецької об-
ласті (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова,
22) розглядає цивільну справу за позовом
Багрій С.О. до ПП «Сервісброк», ТОВ «Проф -
імпорт» про примусове виконання обов’язку
в натурі.

Відповідач по справі: Приватне підприєм-
ство «СЕРВІСБРОК», 49000, Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, вул.
Калинова, б. 47, кв. 208.

Справу призначено до розгляду на 13.30
годину 25 лютого 2016 року.

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

Суддя С.І. Жамбровський

Вугледарський міський суд Донецької об-
ласті (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова,
22) розглядає цивільну справу за позовом
Багрій С.О. до ПП «Сервісброк» про стяг-
нення грошових коштів.

Відповідач по справі: Приватне підприєм-
ство «СЕРВІСБРОК», 49000, Дніпропетров-
ська область, м. Дніпропетровськ, вул.
Калинова, б. 47, кв. 208.

Справу призначено до розгляду на 13.00
годину 25 лютого 2016 року.

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

Суддя С.І. Жамбровський

Вугледарський міський суд Донецької об-
ласті (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова,
22) розглядає цивільну справу за позовом
Багрій С.О. до ФОП Світличного C.O. про
стягнення суми попередньої оплати.

Відповідач по справі: Фізична особа-під-
приємець Світличний Сергій Олександрович,
63404, Харківська область, Зміївський
район, м. Зміїв, вул. 20 років Жовтня, б. 27А.

Справу призначено до розгляду на 14.00
годину 25 лютого 2016 року.

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

Суддя С.І. Жамбровський

Втрачені ідентифікаційний код,

паспорт, водійське посвідчення,

видані на ім’я Жульжик Анатолій

Вікторович,

вважати недійсними.
Втрачений судновий квиток та техніч-

ний огляд судна «Днепр», бортовий
номер «КИВ 5970 К», мотолодка Арт №9344
зав №3199 ТУ 31631173, мотор Evinrude 25
BE 25IR CДC CNB 33026, оформлений на
Смолянкіна Владислава Анатолійовича, 

вважати недійсними.

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає Громова Віктора
Вікторовича як відповідача у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/3314/15-ц за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Громова В.В. про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 05 лю-
того 2016 року о 09 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання – 09 лютого 2016
року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новоп-
сковського 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 Д.С. Тарасов

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає як відповідача Гуменного Руслана Олего-
вича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ,
вул. Срібнокільська, 14, кв. 317, в судове засі-
дання, яке відбудеться 04.04.2016 року об 11
год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді
цивільної справи за позовом ПАТ «ВТБ Банк»
до Гуменного Руслана Олеговича про стяг-
нення заборгованості.

При собі мати паспорт. З опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки його до суду справа
може бути розглянута за його відсутності. Від-
повідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність
причини неявки.

Суддя О.М. Колесник

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Красний Лиман,
вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Дячкіна Дмитра Костянтиновича
про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач Дячкін Д.К. викликається до
каб. № 6 суду на 09 лютого 2016 року о 10
годині 00 хвилин до для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
явки відповідача, справа буде розглянута у
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Семенівським районним судом Чер-

нігівської області  викликається до

суду:

- Неруш Зинаїда Сергіївна (останнє

відоме місце проживання: 15400, Чер-

нігівська обл., м. Семенівка, вул. Жов-

тнева, буд. 70) о 09 годині 00 хвилин

08.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 744/42/16-ц по суті за позо-

вом ПАТ «Акцент-Банк».

Суддя Смага С.В.

Троїцький  районний суд Луган-
ської обл. викликає відповідачів за
позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судові за-
сідання, які відбудуться:

05.02.2016 року
09:00 Кулішова Олена Гарріївна

(цивільна справа 433/1859/15-ц)
09:30 Дем’яненко Тетяна Олексан-

дрівна (цивільна справа 433/1857/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судові

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

Суддя Бондаренко Л.І.
Сватівський  районний суд Луган-

ської обл. викликає відповідачів за
позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судові за-
сідання, які відбудуться:

10.02.2016 року
16:00 Мкоян Артур Матевосович

(цивільна справа 426/4943/15-ц)
16:20 Михайловський Михайло

Михайлович (цивільна справа
426/4776/15-ц)

16:40 Петров Віктор Олексійович
(цивільна справа 426/4774/15-ц)

17:00 Сидорова Елла Вікторівна
(цивільна справа 426/4786/15-ц)

17:20 Буханов Юрій Володимиро-
вич (цивільна справа 426/4770/15-ц)

17:40 Кохан Микола Вікторович
(цивільна справа 426/4917/15-ц)

18:00 Візірова Світлана Авдишевна
(цивільна справа 426/4771/15-ц)

У разі неявки відповідачів в судові
засідання суд розглядатиме справу

без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Пчолкін С.А.
11.02.2016 року
14:30 Талайко Зоя Володимирівна

(цивільна справа 426/6002/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове

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

Суддя Половинка В.О.
12.02.2016 року
11:00 Обуховська Тетяна Костянти-

нівна (цивільна справа 426/5292/15-ц)
14:00 Тімофєєв Анатолій Васильо-

вич (цивільна справа 426/5568/15-ц)
14:30 Жукова Інна Олегівна (ци-

вільна справа 426/5384/15ц)
15:00 Коротков Артур Іванович (ци-

вільна справа 426/5380/15-ц)
15:30 Болтов Денис Миколайович

(цивільна справа 426/6024/15-ц)
16:00 Хижняк Дмитро Володимиро-

вич (цивільна справа 426/6029/15-ц)
12:00 Прощенко Світлана Станісла-

вівна (цивільна справа 426/5560/15-ц)
12:30 Харченко Олена Вікторівна

(цивільна справа 426/6016/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судові

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

Суддя Гашинський М.А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за
позовами Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитними договорами.

Відповідачі:
Скрипник Володимир Васильович, 23.01.1969

року народження, останнє місце реєстрації: 86703,
Донецька область, м. Харцизьк, вул. Миру, буд. 95,
кв. 59;

Колотенко Раїса Розимівна, 03.06.1954 року на-
родження, останнє місце реєстрації: 86700, Донецька
область, м. Харцизьк, вул. К.Цеткін, буд. 21, кв. 18;

Кудаков Олександр Сергійович, 09.07.1980 року
народження, останнє місце реєстрації: 86700, До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. А.Чумака, буд. 50,
кв. 128;

Ходанович Інна Олександрівна, 05.04.1986 року на-
родження, останнє місце реєстрації: 86700, Донецька
область, м. Харцизьк, вул. Миру, буд. 95, кв. 29;

Герасименко Ігор Васильович, 08.05.1969 року на-
родження, останнє місце реєстрації: 86700, Донецька
область, м. Харцизьк, вул. Адамца, буд. 125, кв. 20; 

викликаються на 4 лютого 2016 року о 10.00 годині
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справ. До розгляду ци-
вільних справ пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справах.

У випадку неприбуття до судового засідання від-
повідачів, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи буде розглянуто у їхню
відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів
і ухвалено заочні рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Приазовським районним судом За-

порізької області викликається до

суду:

- Руденко Тетяна Миколаївна (ос-

таннє відоме місце проживання:

72445, Запорізька обл., Приазовський

р-н, с. Олександрівка, вул. Радянська,

буд. 2) на 09 годину 00 хвилин

02.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 325/1814/15-ц по суті за по-

зовом ПАТ «Акцент-Банк».

Суддя Васильцова Г.А.

Троїцьким районним судом Луган-

ської області викликається до суду:

- Попов Олег Вікторович (останнє ві-

доме місце проживання: 91005, Луган-

ська обл., м. Луганськ, вул. Плєханова,

буд. 54-а) на 10 годину 00 хвилин

05.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 433/15/16-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Бондаренко Л.І.

Куликівський районний суд Чернігівської
області викликає як відповідача Рибалочко
Альону Леонідівну (останнє відоме місце про-
живання та реєстрації: вул. Миру, 15, с. Вере-
соч, Куликівський район, Чернігівська область,
16341) для участі у справі № 737/1035/15-ц,
провадження № 2/737/3/16 за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ОТП
Факторинг Україна» до Рибалочко Альони Лео-
нідівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 5 лютого 2016
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Шевченка, 3, смт Куликівка Черні-
гівської області, каб. № 5, суддя Іванець С.В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове
засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки, справу буде розгля-
нуто без вашої участі заочно за наявними в ній
доказами.

Суддя С. В. Іванець

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу № 243/12261/15-ц за позовом Апа-
насенка Олександра Миколайовича до Апа-
насенко Інни Валентинівни про розірвання
шлюбу.

Відповідач у справі Апанасенко Інна Ва-
лентинівна, зареєстрована за адресою: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Зелена, буд.
6, кв. 3, викликається на 09 год. 00 хв. 2 лю-
того 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя П. І. Профатило
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шишкіна
С. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Шишкін Станіслав Вікторович,
03.12.1987 року народження, який мешкає за адресою, вказа-
ною в позові: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Петров-
ського, 80/3, викликається на 09 годину 30 хвилин 04 лютого
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 пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Мінтян В. Г. до Мінтян О. В. про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач по справі: Мінтян Олександр Вергінійович, 12 чер-
вня 1973 року народження, який мешкає за адресою, вказаною
в позові: Донецька область, м. Соледар, вул. Володарського,
1/25, викликається на 11 годину 00 хвилин 05 лютого 2016 року
до суду: м. Артемівськ, вул. Артема, 5, кім. 302, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Осипова Анатолія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Осипов Анатолій Вікторович,
01.01.1981 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: м. Артемівськ, Донецька область, вул. Пет-
ровського, 130/22, викликається на 08 годину 00 хвилин 04
лютого 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 по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний
Банк» до Рада Валерія Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач у справі
Рада Валерій Володимирович (зареєстрований за адресою:
84551, Донецька обл., м. Часів Яр, вул. 8-го Березня, буд.
2) викликається на 05 лютого 2016 року о 14.30 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 за його відсутності. 

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Сільськогоспо-
дарського товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛЮС»,
Федорова Андрія Вікторовича, Данилової Людмили Григорівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відач у справі Данилова Людмила Григорівна (зареєстрована за
адресою: 87202, Донецька обл., с. Старобешеве, вул. Садова,
буд. 15 а) викликається на 05 лютого 2016 року о 14.45 годині
до суду, каб. № 308, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Кулікова Володимира Михайловича
до Кулікової Світлани Анатоліївни про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Кулікова Світлана Анатоліївна (заре-
єстрована за адресою: Донецька обл., Артемівський
район, с. Новогригорівка, вул. Жовтнева, 27/10) викли-
кається на 04 лютого 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 за його відсутності.

Суддя С. П. Букрєй

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/6915/15-ц за позо-
вом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Тітова І.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Тітов Ігор Валентинович,
01.06.1977 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка Донецької області, вул. Леніна, буд. 131-а, кв.
152, викликається до суду на 04 лютого 2016 року о 08-30
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С.Малінов

Прилуцьким міськрайонним судом викликається

до суду:

- Ставицька Людмила Петрівна (останнє відоме

місце проживання: 17500, Чернігівська обл., м. При-

луки, вул. Переяславська, буд. 58, кв. 13) на 09 го-

дину 00 хвилин 05.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 742/105/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Коротка А.О.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як від-
повідача Норузбахарі Махді (останнє відоме місце прожи-
вання: 04112, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-к) в судове
засідання на 22.02.2016 року о 10 год. 00 хв. в зв’язку із
розглядом цивільної справи за позовом Борщевської Вік-
торії Вікторівни до Норузбахарі Махді, третя особа: Відділ
опіки та піклування Служби у справах дітей Шевченківської
районної у м. Києві державної адміністрації про позбав-
лення батьківських прав.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі
доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Н.О. Яценко

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Бовбалан Михайла
Олександровича, 09.07.1982 року народження, меш-
канця: м. Одеса, вул. Шилова, 42-а, як відповідача в ци-
вільній справі за позовом Бовбалан Аліни Петрівни до
Бовбалан Михайла Олександровича про розірвання
шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 23 лютого 2016 року о 09
годині в залі судових засідань № 3 Коростенського
міськрайонного суду. У разі неявки відповідача або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі наявних
доказів.

Суддя Коваленко В.П.

Святошинський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідачку Овсієнко Наталію Мико-
лаївну за позовом Драч Ірини Петрівни до Овсієнко
Наталії Миколаївни, Святошинського районного центру
зайнятості Київського міського центру зайнятості про
розірвання трудового договору та зобов’язання вчинити
певні дії, яке призначено до слухання на 17 лютого 2016
року на 12 год., яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідачки без по-
важної причини розгляд справи буде проведено у її від-
сутність за наявними доказами по справі.

Суддя Мазур І.В.

Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє Трі-
фонову Ольгу Олександрівну про те, що 10 лютого 2016
року о 10 год. 30 хв. в залі засідань апеляційного суду
Хмельницької області, м. Хмельницький, майдан Незалеж-
ності, 1 буде слухатися справа за апеляційною скаргою
Федорука Івана Онисимовича на рішення Ярмолинецького
районного суду Хмельницької області від 10 грудня 2015
року по справі за позовом Федорука Івана Онисимовича
до Тріфонової Ольги Олександрівни, Федоріва Михайла
Романовича, управління Державної автомобільної інспекції
УМВС України в Хмельницькій області, Федорука Олексан-
дра Івановича, Федорука Дмитра Івановича, Федорука Ан-
дрія Івановича, Степанюка Романа Івановича про визнання
права власності на автомобіль.

Суддя О.Ю. Кізюн

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Савенкова Ігоря Геннадійовича про те, що 04 лютого
2016 року о 12 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом ПрАТ «Лі-
зинг інформаційних технологій» до Савенкова Ігоря
Геннадійовича як відповідача про стягнення забор-
гованості.

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.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знахо-
диться цивільна справа за позовом Лазаренка Дмитра
Валентиновича до Яцких Ігоря Миколайовича про стягнення
суми боргу.

Відповідач: Яцких Ігор Миколайович, який мешкає за адре-
сою: 87547, пров. Халтуріна, буд. 2, м. Маріуполь, Донецька об-
ласть, викликається для участі у розгляді справи, яка
відбудеться 04 лютого 2016 року о 14.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Васильченко О.Г.

Новопсковський районний суд Луганської області повідом-
ляє, що 15 жовтня 2015 року винесено заочне рішення по ци-
вільній справі за позовом Бондарець Вікторії Юріївни до
Бондарець Антона Олександровича про розірвання шлюбу. Яким
вирішено розірвати шлюб між Бондарець (до шлюбу – Лопата)
Вікторією Юріївною та Бондарець Антоном Олександровичем,
зареєстрований 20 серпня 2010 року відділом реєстрації актів
цивільного стану Краснолуцького міського управління юстиції
Луганської області, актовий запис № 291. Після розірвання
шлюбу залишити за Бондарець Вікторією Юріївною прізвище,
отримане після реєстрації шлюбу «Бондарець». Стягнути з Бон-
дарця Антона Олександровича на користь Бондарець Вікторії
Юріївни сплачений нею судовий збір при зверненні до суду в
розмірі 243,60 грн.

Суддя Д.С. Тарасов

ТОВ «Праволенд» 08.02.2016 р. о

10.00 годині проводитиме встановлення меж зе-

мельної ділянки ТОВ «Плутон Груп» за адресою: вул.

Хорива, 17-А у Подільському районі м. Києва. Про-

симо суміжних землекористувачів: ТОВ «Фірма

«БАДДІЗ», гр. Камінського Віктора Івановича та гр.

Сліпець Петра Петровича з’явитись для погодження

актів прийому-передачі межових знаків. У разі не-

явки акти вважаються погодженими.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Яроша Руслана Анатолійовича, зареєстрованого
за адресою: Луганська область, Антрацитівський район,
с. Н-Нагольчик, вул. Партизанська, 29, як відповідача у
судове засідання по цивільній справі № 2/431/128/16 за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ярош Р.А. про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 04 лютого 2016 року о
08 годині 55 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В.Ю. Колядов

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає відповідача Ворко Олександра Ярос-
лавовича, 08 лютого 1961 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: м. Суми, вул. Черепіна, 64, кв. 98,
по цивільній справі за позовом Ворко Л.В. до Ворко О.Я.
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, в судове засідання на 19
лютого 2016 року на 09.00 годину за адресою: м. Суми,
вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі
суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Суддя Г.В. Кривцова

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дається цивільна справа за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Леснікова Валерія Вікторовича, Леснікової Ірини Пет-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі: Лесніков Валерій Вікторович, Лес-
нікова Ірина Петрівна, останнє відоме місце мешкання бор-
жників: м. Горлівка, вул. А. Павлова, 12/1, викликаються о
08 год. 30 хв. 08 лютого 2016 року до суду для участі у роз-
гляді 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 їх відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає в судове засідання як відповідача
гр. України Колихалова Сергія Львовича, 06.11.1970 року
народження, останнє відоме місце реєстрації прожи-
вання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. М.Грушевського, 72, у справі за позовом Пасічника
Дмитра Яковича до Колихалова Сергія Львовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житлом та зняття з реєстраційного обліку на 10:00 год.
19 лютого 2016 року. У разі неявки відповідача у судове
засідання суд розгляне справу на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Фоменка Євгена Геннадійо-
вича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.
Радянський, 50/53) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи №428/9614/15-ц за позовом Булєкова
Михайла Вікторовича до Фоменка Євгена Геннадійовича
про стягнення заборгованості за договором позики, яке
відбудеться 05.02.2016 року о 13 годині 40 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Суворовський районний суд міста Одеси викликає в якості
відповідача Гагіна Андрія Володимировича, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 25, кв. 16,
у судове засідання, що відбудеться 04 лютого 2016 року о 10-
30 годині в приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань №15, у якому буде слухатися
цивільна справа за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Гагіна
Андрія Володимировича про стягнення заборгованості. До за-
значеного часу відповідачу пропонується подати до суду за-
перечення проти позову та відповідні докази. У разі неявки
відповідача у судове засідання без поважних на те причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1184/15-ц за заявою Публічного акціонерного това-
риства «Банк-Форум» до Сагайдака Сергія Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним зобов’язанням.

Судове засідання відбудеться 03.02.2016 року о 09:00
год. (резервна дата 10.02.2016 р. о 09:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається Сагайдак Сергій Вікторович, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, с-ще Тепличне, вул. Степна, буд. 5,
кв. 28. У випадку неявки відповідача, справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Овечкіна Андрія Олексійовича (останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Богатирська, 18-а, кв.5)
по цивільній справі провадження № 2/756/6246/15, уні-
кальний № 756/13464/15-ц за позовом Віценко О.В. до
Овечкіна А.О., т.о. — Служба у справах дітей Оболон-
ської районної в м. Києві державної адміністрації, Відділ
державної реєстрації актів цивільного стану Дніпров-
ського районного управління юстиції в м. Києві, про по-
збавлення батьківських прав, в судове засідання на 11
лютого 2016 року на 10 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст.
169 ЦПК України. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб. 23, суддя Маринченко М.М.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як представника відповідача
ВАТ «ім. 28 червня» – Базилюка К.В. у судове засі-
дання, яке відбудеться 03.02.2016 року о 16.00 го-
дині у приміщенні Білгород-Дністровського
міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дніс-
тровський, вул. Енгельса, 27, зал судових засідань
37, по цивільній справі № 495/5320/13-ц за позовом
Пєтухова В.О. про відшкодування матеріальної
шкоди.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя О.Д. Гайда-Герасименко

Арбітражним керуючим Василюком І.М. прово-
диться конкурс із визначення торгуючої організації,
яка буде задіяна як організатор проведення торгів
(аукціону) з продажу майна банкрутів (боржників) у
процедурах банкрутства на стадіях санації та лікві-
дації. Пропозиції щодо порядку, умов та строків про-
ведення торгів (аукціону), суми винагороди,
інформація щодо досвіду роботи з проведення аук-
ціонів тощо приймаються: 43025, м. Луцьк, пр-т
Волі, 19/4; електронна адреса ak_241@ukr.net про-
тягом семи днів з дня публікації оголошення.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Гудзішевську Олену Михайлівну, адреса: м. Він-
ниця, вул. Стеценка, 44, кв. 107, в судове засідання,
яке відбудеться 08 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал
судових засідань № 37, суддя Сичук М.М., в цивіль-
ній справі № 127/28767/15-ц за позовом Гудзішев-
ського Кирила Валентиновича до Гудзішевської
Олени Михайлівни про розірвання шлюбу.

В разі неявки судове засідання відбудеться без
вашої присутності.

Суддя Сичук М.М.

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Соколова В’ячеслава Геор-
гійовича (останнє відоме місце проживання: с. Жов-
тневе Семенівського району Чернігівської області,
15412) для участі у цивільній справі за позовом Со-
колової Валентини Віталіївни до Соколова В’ячес-
лава Георгійовича про розірвання шлюбу, розгляд
якої відбудеться 16 лютого 2016 року о 09 годині 00
хвилин в приміщенні Семенівського районного суду
Чернігівської області (зала № 1, вул. Центральна, 6,
м. Семенівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя О.І. Гнип

Новотроїцький районний суд Херсонської області ви-
кликає Марєєва Петра Олександровича та Сосновського
Павла Ігоровича як відповідачів у справі за позовом Ма-
рєєвої Анжели Василівни до Марєєва Петра Олександро-
вича та Сосновського Павла Ігоровича про поділ майна
подружжя.

Судове засідання призначено о 10.00 годині 29.02.2016
року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: смт
Новотроїцьке, вул. Леніна, 87, Херсонської області, голо-
вуючий по справі Соляник Н.І. У разі неявки відповідачів в
судове засідання, справа буде розглядатися за їх відсут-
ності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яс-
нює відповідачам їх обов’язок повідомити про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Н.І. Соляник

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/11136/15-ц за позовом Дьомочкіної Інни Олегівни до
Миргорода Євгена Леонідовича про надання дозволу на перетин
кордону громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди
та супроводу другого з батьків.

Відповідач Миргород Євген Леонідович викликається у су-
дове засідання о 15.00 год. 11 лютого 2016 року у приміщенні
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84122,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПРОВІДНА» про повернення безпід-
ставно набутих коштів до Єніної Олени Петрівни (останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м.
Горлівка, Калінінський район, вул. Бессонова, буд. 17, кв. 112).

Для слухання справи по суті 09 лютого 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин викликається вказана особа як відповідач у
справі.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Геєнко М.Г.

Томашпільський районний суд Вінницької області
викликає Олійника Олександра Миколайовича та по-
відомляє про розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Комерційний банк «При-
ватбанк» до Олійника Олександра Миколайовича
про стягнення заборгованості, який відбудеться 11
лютого 2016 року о 09.00 годині в Томашпільському
районному суді Вінницької області за адресою:
24200, смт Томашпіль, вул. Леніна, 45, Томашпіль-
ського району Вінницької області під головуванням
судді Пилипчука О.В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +1    +6
Житомирська +2    -3      +1    +6
Чернігівська +2    -3         0    +5
Сумська +2    -3         0    +5
Закарпатська +2    -3      +1    +6
Рівненська -1   +4      +1    +6
Львівська -1   +4      +1    +6
Івано-Франківська +2    -3      +2    +7
Волинська -1   +4      +1    +6
Хмельницька +2    -3      +1    +6
Чернівецька +2    -3      +2    +7
Тернопільська +2    -3      +1    +6
Вінницька +2    -3      +1    +6

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Воротарі й нині
хочуть чатувати, 
як Макаров

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МЕМОРІАЛ. Щорічний зимовий турнір з футболу, заснований
на честь відомого українського футболіста і тренера Олега Ма-
карова, проводять з 1996 року під егідою Київської обласної фе-
дерації футболу.

27 січня у манежі тренувальної бази київського «Динамо» за-
вершився XXI Меморіал Макарова. Після виснажливого турнір-
ного шляху у фіналі зустрілися донецький «Олімпік-2» та черні-
гівська «Десна». Донецький клуб на попередніх стадіях майже
не мав гідного опору супер-
ників і до вирішальної зустрі-
чі підходив у статусі фавори-
та. Представники Чернігів-
щини  навпаки зуміли дійти
до найголовнішого матчу ли-
ше після двох виграних серій
післяматчевих пенальті, пові-
домляє офіційний сайт ФФУ.

У фіналі донецькі футбо-
лісти також не залишили
жодного шансу першоліговій
«Десні». На жаль, справ-
жньої боротьби в останній
зустрічі турніру не відбулося. Хоча надії на це підсилив гол Че-
пурненка, забитий вже на другій хвилині протистояння. Проте
такий початок аж ніяк не знітив донеччан, і вони одразу пере-
хопили ініціативу у грі. М’ячі залітали до сітки чернігівських воріт
на будь-який смак. Особливо постарався Степанюк, який офор-
мив хет-трик. 5:2 — і вперше в історії головний приз Меморіалу
Макарова завоювала команда зі сходу України.

Урочиста церемонія закриття турніру була врожайною на від-
знаки. Заслужені ветерани київського «Динамо» Володимир
Трошкін і Володимир Мунтян вручили спеціальні призи донець-
ким футболістам Заурі Махарадзе та Русланові Степанюку.
Перший номер «Олімпіка» Сергій Литовченко отримав пам’ят-
ний приз від родини Макарових. Голкіпер «Десни» Олег Шев-
ченко — традиційну відзнаку найкращого воротаря турніру.
Футболістів також привітали віце-президент Федерації футболу
України Василь Орлецький, легенди «Динамо» Андрій Біба,
Анатолій Сучков, Володимир Мунтян і Володимир Трошкін, а та-
кож дружина Олега Макарова — Людмила Михайловська.

Тріщи не тріщи, 
а вже минули Водохрещі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Стрітення морозно і ясно —
весна буде красна

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічна Водохреща
повною мірою проде-

монструвала притаманні
цьому святу прадавні тра-
диції — морози та хуртови-
ни. Постраждали від небу-
валих снігопадів Україна,
Америка, Європа, Китай…
Та відоме прислів’я ствер-
джує: «Тріщи не тріщи, а
вже минули Водохрещі».
Отже, за народними при-
кметами, після цього свята
зима починає поступово
здавати свої позиції. До-
вшають дні, вище і вище
піднімається сонечко, від-
чутнішим стає тепло його
променів. «Лютий зиму про-
воджає, а весну стрічає», —
кажуть старі люди. Швид-
коплинно збігає цей найко-
ротший місяць року. Але
свою назву встигає іноді ви-
правдати і пекучим моро-
зом, і заметілями. Наприк-
лад, на Тимофія-Півзимни-
ка (4) морози можуть неаби-
як змінити показники січне-
вої температури на пони-
ження. «На Тимофія півзи-
ми минає, а мороз забирає»,
— каже народна мудрість.
Цього дня пасічникам слід
здійснити контрольну пере-
вірку вуликів. Якщо бджоли
гудуть ледь чутно — пере-
носять зиму легко, а неспо-
кійне гудіння застерігає: у
вулику якісь негаразди. Яс-
краве полуденне сонце на
Тимофія віщує ранню вес-
ну. Якщо погода цього дня
вітряна — накличе снігопад
на весь наступний тиждень.

6 лютого — Оксани Вес-
нопровісниці. В цей день
господарі перевіряють зи-
мові запаси кормів  для ху-
доби — чи вистачить до кін-
ця першого весняного випа-
су. Варто взяти до уваги та-
кі народні прикмети: якщо
день погожий, сонячний, то
й весна буде теплою; якщо
хмари пливуть високо —
хороша погода утримається
до кінця місяця; якщо на ві-
конних шибках «листя» па-
морозі тягнеться вгору — на
мороз, вниз — на відлигу.
«Яка Оксана, така й весна»,
— кажуть у народі.

Стрітення Господнє він-
чає череду великих релігій-

них зимових свят. Весна
стукає у двері: «Зустрічай
мене, зимо, у святковий
день!» У храмах парафіяни
освячують воду і свічки —
майбутні обереги. Стрітен-
ською свічкою на одвірках
ставлять хрестик, «щоб ха-
ту стеріг і злі сили не пус-
кав на поріг». Якщо вам до-
ведеться збиратися у дале-
ку дорогу — візьміть із со-
бою крихту воску з цієї
свічки як оберіг. Освяче-
ною стрітенською водою
окроплюють помешкання,
її дають випити хворим. 

Донині збереглося багато
стрітенських народних при-
кмет і приказок. Ось деякі з
них: якщо на Стрітення мо-
розно і ясно — весна буде
красна; на Стрітення птахи
повертаються до рідного
лугу, а хлібороби до плуга;
якщо на Стрітення ясна по-
года на похмуру зміниться
— весна цвітом запіниться;
якщо вдень сонце припече
— весна ще за гори втече;
якщо на Стрітення випаде
сніг, весна буде холодною;
на Стрітення капіж —  на
врожай пшениці.

Про невпинне наближен-
ня весни нагадують нам і
такі релігійні свята напри-
кінці лютого: Вакули Те-
лятника (19), Власа (24),
Онисима Зимобора (28). З
іменами святих старі люди
пов’язують своєрідні народ-
ні прикмети: святий Вакула
опікується весняним при-
плодом корів. Якщо цього
дня мороз — весна буде
дружна, а літо посушливе.
Влас — покровитель овець.
Їхній окіт припадає саме на
цей час. «Прийшов Влас —
з печі злазь», — каже на-
родна мудрість. На Онисима
Зимобора зима з весною бо-
реться: «Кому йти вперед, а
кому й назад повертатися»,
а господарі починають готу-
вати посівне збіжжя.

20 лютого вперше відзна-
чатимемо нову календарну
дату в історії нашої держа-
ви — День Героїв Небесної
Сотні. Вона сумна і трагічна.
На жаль, кількість жертв
режиму донецького злодія-
втікача й надалі поповнює
на сході України його крем-
лівський переховувач. Але
покарання Феміди і Божого
суду за скоєні ними злочини
настане  невідворотно.

1—7 лютого — Всесвітній тиждень гармонійних міжконфе-
сійних відносин

4 лютого — Всесвітній день боротьби із захворюванням
на рак

6 лютого — Міжнародний день нетерпимого ставлення
до операцій на жіночих статевих органах, що
призводять до каліцтва

13 лютого — Всесвітній день радіо
15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на

території інших держав; Всесвітній день он-
кохворої дитини; Стрітення Господнє

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; День соціальної
справедливості; Всесвітній день соціальної
справедливості

21 лютого — Міжнародний день рідної мови

Сезонні розваги на льоду зазвичай сприяли знайомствам, і закохані встигали
заручитися ще до Великоднього посту

наш календар

Традиційну відзнаку
найкращого воротаря
турніру отримав
голкіпер «Десни»
Олег Шевченко, який
виграв дві серії
пенальті.

Вінниччина придбає 70 шкільних автобусів
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. Щоб закрити питан-
ня підвезення до місця роботи і
навчання вчителів та учнів, Він-
ницькій області потрібно ще 97
шкільних автобусів. Для цього
треба неабиякі кошти, одначе

нинішнього року влада планує
суттєво зрушити з місця
розв’язання давньої проблеми. 

У кошторисі департаменту
освіти і науки облдержадмініс-
трації на придбання шкільних
автобусів в цьому році заклали
36 мільйонів гривень, які під час
чергової сесії обласної ради бу-

дуть перерозподілені між райо-
нами на умовах фінансування
— 50% на 50%. Тобто до назва-
ної суми стільки само мають
додати місцеві  бюджети, пові-
домив заступник голови обл -
держадміністрації Ігор Івасюк. 

«Ми попередньо спілкували-
ся з кожним районом, які задек-

ларували готовність знайти до-
даткові видатки, щоб купити 1-
3 автобуси. Тож за цим механіз-
мом нинішнього року буде при-
дбано не менш як 70 шкільних
автобусів. Це не вирішить по-
вністю питання, однак істотно
поліпшить ситуацію»,— зазна-
чив посадовець.
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