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ЕКСКЛЮЗИВ

Чому депутати аж настільки бояться
нового порядку декларування
доходів, розповів «Урядовому
кур’єру» міністр юстиції 
Павло Петренко

ЦИФРА ДНЯ

«Шовковий» потяг
розвантажують 
у Китаї

ЕКСПЕРИМЕНТ. У ніч на 31 січня перший демонстраційний по-
їзд по маршруту нового Шовкового шляху прибув у пункт призна-
чення на станцію Достик Казахстанської залізниці, що на кордоні
з Китайською Народною Республікою.

Поїзд курсував маршрутом 15,5 доби проти прогнозованих 12.
Тривалість руху збільшилася через затримку порому на Чорному
морі, спричинену штормом, та простій на станції Жанаарка через
неузгодженість дій з оплати казахстанській стороні. Як повідомляє
прес-служба Мінінфраструктури, зміни у графіку під час тестового
рейсу — нормальне явище. Деморейс допоміг виявити можливі
«вузькі місця». Це стане базою для вдосконалення логістики пе-
ревезень після запуску поїзда новим Шовковим шляхом на регу-
лярній основі.

Нині поїзд на станції Достик. Його навантажуватимуть товарами
для перевезення у зворотному напрямку.

До речі, у складі поїзда було 10 вагонів та 20 40-футових кон-
тейнерів. Він вирушив 15 січня з Іллічівська за маршрутом порт Ба-
тумі — Алят — Актау-Порт — Бейнеу — Жезказган — Балхаш-1.

ЦИТАТА ДНЯ

Надія СаВЧЕНКО
«Кожне 

моє слово 
є правдою 
і матиме 
значення 
для суду».

Кремлівська бранка про те, що подає скаргу 
на дискримінацію української мови в російському суді

669 487сім’ям  
переселенців з Криму та Донбасу

призначено грошову допомогу станом на
1 лютого цього року
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ПАРТНЕРСТВО

Канада підтримує Україну 
в боротьбі з російською
агресією і допомагає 
в реформуванні 
Збройних сил 

Цьому дам, 
тому – не дам?

ГАМАНЕЦЬ. Відтепер у їдальнях безплатно снідатимуть 
не всі учні 1—4 класів, а лише діти з малозабезпечених сімей 
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Чому й досі править бал нелегал
АВТОТРАНСПОРТ. Проблеми на ринку пасажирських перевезень стають дедалі гострішими 

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Проїзд у так званих маршрут-
ках нині нагадує гру в рулет-

ку. Численні аварії, про які чи не
щодня повідомляють ЗМІ, нара-
жають на небезпеку і пасажирів,
і водіїв. Безпосередньо ринку па-

сажирських автоперевезень 
дошкуляє тотальна корупція.
Конкурси на обслуговування
маршрутів часто виграють ком-
панії, які не мають необхідної ба-
зи та автопарку. Зрештою галузь
потерпає від засилля нелегалів. 

Фінансові можливості біль-
шості автопідприємств впритул

наблизилися до нульової познач-
ки. Не сприяє фінансовому оз -
доровленню підприємств і
дер жава, яка не може сповна й
своєчасно відшкодовувати ви-
трати на перевезення пільгови-
ків. Кошти, які надають із
держбюджету для компенсації
втрат автотранспортних підпри-

ємств від пільгових перевезень,
покривають тільки 15% фактич-
них потреб АТП. Натомість За-
кон «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» і того не пе-
редбачає. Скасовано й усі норми
законодавчих актів щодо права
окремих категорій громадян на
безплатний проїзд у громадсько-

му транспорті. Тобто державних
субвенцій автопідприємствам
також не слід очікувати.

Тепер пільговиків визначати-
муть місцеві органи самовряду-
вання. Але чи знайдуться
кошти у громади для вирі-
шення цього соціально
важливого питання? 4
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ного газу, закупленого в оптового продавця природного газу та/або протранспорто-
ваного операторами газотранспортної та/або газорозподільних систем (у відсотках),
за кожною категорією споживачів, після досягнення яких до нормативу перерахування
коштів газопостачального підприємства коригувальний коефіцієнт не буде застосо-
вуватися.

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 газотранспортної та/або
газорозподільних систем (у разі відсутності встановленого граничного рівня оплати
B = 100 %);

D – фактичний рівень оплати природного газу (наростаючим підсумком з початку
року) за договором купівлі-продажу природного газу, договором транспортування
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 розрахунковому періоду. При розра-
хунку нормативів перерахування коштів на лютий місяць застосовується фактичний
рівень оплати за минулий рік.

У разі застосування коригувального коефіцієнта величина нормативу перераху-
вання коштів оптового продавця природного газу, операторів газотранспортної та/або
газорозподільних систем збільшується на величину зменшення нормативу перера-
хування коштів газопостачального підприємства.

25. якщо газопостачальне підприємство надасть до 15 числа місяця, що передує
розрахунковому періоду, до НКРЕКП довідку щодо суми заборгованості за пільгами
і субсидіями за період з початку року (станом на 01 січня відповідного 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 коефіці-
єнта.

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 газороз-
подільних систем щомісяця до 21 числа місяця, що передує розрахунковому періоду,
подають до НКРЕКП інформацію (на підставі підписаних актів звірки, приймання-пе-
редачі 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 періоду, окремо за кожною категорією
споживачів. При розгляді нормативів перерахування коштів на лютий місяць інфор-
мація щодо стану розрахунків і відсотка 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 заборго-

ваності перед оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної
та/або газорозподільних систем за категоріями споживачів до місяця, що передує
розрахунковому періоду (станом на 20 число), якщо інше не було надано оптовим
продавцем природного газу та/або операторами газотранспортної/газорозподільних
систем (у разі наявності заборгованості за минулі роки – за умови надання до НКРЕКП
договорів про реструктуризацію та дотримання строків погашення цієї заборгова-
ності). У такому випадку норматив перерахування коштів на поточний рахунок газо-
постачального підприємства на розрахунковий період може бути збільшений на ве-
личину нормативу перерахування коштів оптового продавця природного газу та/або
операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем за відповідною катего-
рією споживачів;

обґрунтоване звернення газопостачального підприємства щодо зміни нормативу
перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної обставини техногенного, природного
або екологічного характеру та надання до НКРЕКП інформації щодо розміру коштів,
які необхідні для подолання надзвичайної ситуації, з подальшим поверненням цих
коштів;

рішення НКРЕКП (за результатами проведених перевірок газопостачального під-
приємства);

недотримання газопостачальним підприємством або його структурним підрозді-
лом положень цього Алгоритму;

звернення газопостачального підприємства щодо зменшення його нормативу пе-
рерахування коштів на користь оптового продавця та/або операторів газотранспортної
та/або газорозподільних систем;

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

лення» природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду, зарахову-
ються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання газо-
постачального підприємства та його структурних підрозділів.

29. Своєчасність укладення відповідних договорів забезпечують керівники опера-
торів газотранспортної та/або газорозподільних систем, газопостачальних підпри-
ємств, оптового продавця природного газу, а у випадку використання газопостачаль-
ними підприємствами промислових трубопроводів газодобувних підприємств – ке-
рівники газодобувних підприємств.

30. Повноту та достовірність даних, що надаються для розгляду та затвердження
НКРЕКП нормативу перерахування коштів, забезпечує керівник газопостачального
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»

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

Славутський міськрайсуд Хмельницької області повідомляє,
що 12 лютого 2016 року о 09 годині 00 хвилин у Славутському
міськрайсуді по вул. я.Мудрого, 48 а, Хмельницької області,
буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до
Кузнєцова Павла Олександровича, 13.07.1973 р.н., жителя
м. Славута, вул. Ізяславська, 23, кв. 72 Хмельницької області,
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

явка відповідача Кузнєцова Павла Олександровича обов’яз-
кова. Відповідач Кузнєцов Павло Олександрович повинен на-
дати заперечення проти позову та докази, якими вони обґрун-
товуються.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута без його
участі.

Суддя Л. А. Воробченко

У відповідності до ч. 9 ст.74 ЦПК України Город-
нянський районний суд Чернігівської області викли-
кає Кондренка Олександра Івановича, адреса реєс-
трації та останнє місце проживання невідомі, як від-
повідача по цивільній справі за позовом Бенедиць-
кого Віталія Івановича про визнання права власності
за набувальною давністю.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Го-
роднянського районного суду Чернігівської області
17 лютого 2016 року о 10.00 год. Адреса суду: Чер-
нігівська обл., м. Городня, вул. Радянська, 67.

Суддя о. о. Соколов

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає
в судове засідання як відповідачку Фокіну Анастасію Ан-
дріївну, 10.07.1995 року народження, по цивільній справі
№ 182/7761/15-ц за позовом Науменка Романа Григоро-
вича, Календрусь Наталі Анатоліївни до Фокіної Анастасії
Андріївни, третя особа: Головне управління Державної міг-
раційної служби України у Дніпропетровській області, про
усунення перешкод у користуванні жилим приміщенням
та визнання особи такою, що втратила право користування
житлом. Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м.
Нікополь, вул. К.Лібкнехта, 99, кв. 79. Судове засідання
відбудеться 09.02.2016 року об 11.00 год. У разі неявки
відповідачки справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Багрова А. Г.

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє, що розгляд цивільної справи 
№ 369/7619/15-ц за позовом Лебединської Ольги Олек-
сандрівни до Лебединського Андрія Олександровича про
розірвання шлюбу відбудеться 22 лютого 2016 року об
11 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Усатова Д.Д. у приміщенні Києво-Святошинського ра -
йонного суду Київської області за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання, справа буде
розглядатись за їхньої відсутності на підставі наявних у
ній доказів.

Суддя Д. Д. Усатов

У Подільському районному суді м. Києва (04071,
м. Київ, вул. Хорива, 21) 10 лютого 2016 року о 12
год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С.М.
буде розглядатись цивільна справа за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Лізинг інформа-
ційних технологій» до Козлітіна Ігоря Миколайовича
про стягнення заборгованості.

явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С. М.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Зи-
кова Костянтина Олександровича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Львів, вул. Тершаківців, 1/123, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ного банку «Приватбанк» до Зикова Костянтина Олек-
сандровича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 19.02.2016 р. о 09.50 год. у приміщенні суду за
адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скороходової Жанни Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Скороходова Жанна Анатоліївна, яка
мешкає за адресою: 84580, м. Артемівськ Донецької області,
вул. Чайковського, 14, кв. 50, викликається на 10.00 годину 16
лютого 2016 року до суду, каб. № 306, для участі в розгляді
вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача від-
повідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя о. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу № 219/10862/15-ц; 2/219/539/2016 за позовною за-
явою ПАТ «Акцент-Банк» до Компанійця Михайла Андрійо-
вича.

Відповідач по справі: Компанієць Михайло Андрійович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Артемівськ, вул. Леваневського, б. 152, кв.
85) викликається на 18 лютого 2016 року о 10 годині 40 хви-
лин до суду, каб. № 212, 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 роз-
глянута за його відсутності.

Суддя о. П. Харченко

Болехівський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає як відповідача Долішнього йосифа
Васильовича, 20.03.1963 року народження, прожи-
ваючого в с. Гузіїв, вул. Незалежності, 3, Болехів-
ської міської ради Івано-Франківської області, для
явки в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ного Банку «Приватбанк» до Долішнього йосифа
Васильовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 08 лютого 2016
року о 09 год. 40 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Ко-
новальця, 34а, Івано-Франківської області.

Суддя В.Б. Сметанюк

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/9223/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Воловик
Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Воловик Олександр Анатолійович викли-
кається у судове засідання о 14.00 год. 12 лютого 2016
року у приміщенні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет
№ 203. Суддя Боженко Л.В. Після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач вважається повідомленим про
дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-

кликає Мірошниченка Павла Анатолійовича як від-

повідача у цивільній справі № 425/4252/15ц за позо-

вом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»

до Мірошниченка Павла Анатолійовича про звер-

нення стягнення на предмет іпотеки в судове засі-

дання, яке відбудеться 9 лютого 2016 року о 09 год.

30 хв. – зал судових засідань № 3.

Суддя о.Ш. Мирошникова

Бориспільський міськрайсуд Київської області пові-
домляє, що 10 лютого 2016 року о 14.00 годині відбу-
деться розгляд справи № 359/9133/15-ц, провадження
№ 2/359/229/2016 за позовом МТСБУ до Лісного В.М.
про відшкодування витрат в порядку регресу. Відпові-
дачу Лісному Віталію Михайловичу, 1973 року народ-
ження, необхідно з’явитись до Бориспільського міськ-
райсуду за адресою: м. Бориспіль вул. Київський шлях,
72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача, від якого
не надійшло заяви про розгляд справи за його відсут-
ності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані
неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І.В. Муранова-Лесів

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Крамареву Раїсу Олександрівну, останнє відоме
місце проживання: 04205, м. Київ, пр. Оболонський,
7-Б, кв. 171, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «БАНК
ФОРУМ» до Крамаревої Раїси Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17 лютого 2016 р. о
12 год. 30 хв. у приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Святошинський районний суд м. Києва в цивільній
справі №759/11411/15-ц за позовом ПАТ КБ «Надра»
до Шулепи Миколи Васильовича про стягнення за-
боргованості, викликає до суду відповідача по справі
Шулепу Миколу Васильовича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Київ, вул. я. Коласа, 21, гурт.,
на 11 год. 00 хв. 9 лютого 2016 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Свя-
тошинського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. якуба Коласа, 25, зал № 2.

Суддя В. В. Макаренко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє відпо-
відачку Бурдіну Світлану Юріївну, 26.03.1969 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: Запорізька об-
ласть, м. Мелітополь, вул. Жовтнева, буд. 9-а, що 11 лю-
того 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Мелітополь-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Мелітополь,
вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Бурдіної Світлани Юріївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка
по справі Бурдіна Світлана Юріївна вважається повідомле-
ною про час та місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя І. В. Урупа

В провадженні Чортківського районного суду знахо-
диться цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Бойківського Богдана
євгеновича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 9 лютого
2016 року в залі № 1 Чортківського районного суду за
адресою: м. Чортків, вул. С.Бандери, 13, у судді Коломі-
єць Н.З.

Суд викликає по справі відповідача Бойківського Бог-
дана євгеновича.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута по суті за його відсутності на підставі
наявних матеріалів.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Сичова Андрія Олексан-
дровича, Сичову Галину Сергіївну як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі № 426/4823/15-ц за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни до Си-
чова А.О., Сичової Г.С. про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 15 лютого 2016
року о 16.00 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Чорнобаївський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів по цивільній
справі № 709/2546/15-ц Шепету Олега Олексійовича,
26.04.1977 року народження, та Шепету Юлію Володими-
рівну, 21.02.1983 року народження, останнє відоме місце
проживання: вул. Славського, № 23, смт Чорнобай Чорно-
баївського р-ну Черкаської області.

Судове засідання відбудеться о 9 год. 00 хв. 18 лютого
2016 року в залі судового засідання № 2 Чорнобаївського
районного суду: вул. Леніна, № 134, смт Чорнобай Черка-
ської області. явка відповідачів обов’язкова та своєчасна.
В разі неприбуття в визначений судом час відповідачів у
судове засідання, справа буде розглянута без їхньої участі.

Суддя С. І. Калашник

Деснянський районний суд міста Києва викликає

як відповідача Богданова Миколу Михайловича в су-

дове засідання, яке призначено на 16.00 год.

14.03.2016 року по цивільній справі за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Всеук-

раїнський акціонерний банк» про стягнення забор-

гованості (каб. № 9, пр. Маяковського, 5-в, 

м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Мінковську Килину Іванівну за позовом
Залізняк Людмили Анатоліївни до Мінковської Ки-
лини Іванівни про визнання договору дійсним та ви-
знання права власності. Судове засідання відбу-
деться 03.03.2016 р. об 11 год. 30 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 19. У разі неявки Мінковської Ки-
лини Іванівни, судове засідання буде проведене за її
відсутності.

Суддя Н. В. Виноградова

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
Червоноармійський районний суд Житомирської області ви-

кликає Слівінського Олега Францовича, останнє відоме місце
проживання: вул. Виноградна, 8, с. Холодна Балка, Біляївського
району Одеської області, як відповідача в судове засідання у
цивільній справі за позовом Кірічка Олександра Олександро-
вича до Слівінського Олега Францовича, Короленка Сергія Ана-
толійовича, «Моторне (транспортне) страхове бюро України»
та Приватного акціонерного товариства «Українська екологічна
страхова компанія», третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору на стороні позивача, Оліфер Олек-
сандр Терентійович про відшкодування матеріальної шкоди,
спричиненої дорожньо-транспортною пригодою.

Розгляд справи відбудеться 19 лютого 2016 року о 10 годині
00 хвилин у приміщенні Червоноармійського райсуду Жито-
мирської області за адресою: смт Червоноармійськ, вул. Шев-
ченка, 116, Житомирська область. У разі неявки в судове засі-
дання відповідача, справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних у справі даних чи доказів.

Суддя П. о. Кулик

Червоноармійський районний суд Житомирської області ви-
кликає представника Приватного акціонерного товариства «Ук-
раїнська екологічна страхова компанія», останнє відоме місце -
знаходження юридичної особи: вул. Дмитрова, 5-б, м. Київ, як
співвідповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом
Кірічка Олександра Олександровича до Слівінського Олега
Францовича, Короленка Сергія Анатолійовича, «Моторне (транс-
портне) страхове бюро України» та Приватного акціонерного то-
вариства «Українська екологічна страхова компанія», третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору
на стороні позивача, Оліфер Олександр Терентійович про від-
шкодування матеріальної шкоди, спричиненої дорожньо-транс-
портною пригодою. Розгляд справи відбудеться 19 лютого 2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Червоноармійського
райсуду Житомирської області за адресою: смт Червоноар-
мійськ, вул. Шевченка, 116, Житомирська область. У разі неявки
в судове засідання відповідача, справа буде розглянута за його
відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів.

Суддя П. о. Кулик

Повістка про виклик до військової прокуратури 
Південного регіону України:

Прокурором відділу процесуального керівництва до-
судовим розслідуванням та підтриманням державного
обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого
відділу військової прокуратури Південного регіону Ук-
раїни підполковником юстиції Чорним О.Д. відповідно
до вимог ст.ст. 36, 112, 133 КПК України викликається
на 10 годину 5 лютого 2015 року у приміщення військо-
вої прокуратури Південного регіону України за адресою:
м. Одеса, вул. Піроговська, 11, тел. 731-47-08, для про-
ведення допиту підозрюваний у кримінальному провад-
женні № 42015161010001138 єлісєєв Сергій Станісла-
вович, який востаннє був зареєстрованим за адресою:
АР Крим, м. Севастополь, проспект Античний, буд. 6,
кв. 51.

Новоайдарський районний суд викликає
Хальпіну Олену Анатоліївну, 13 грудня 1983
року народження, яка зареєстрована та про-
живає за адресою: м. Луганськ, вул. 16 лінія,
буд. 7, кв. 101, як відповідача в судове засі-
дання з цивільної справи № 419/167/16-ц за
позовом Хальпіної Тетяни Іванівни до Халь-
піної Олени Анатоліївни про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів,
що відбудеться 05 лютого 2016 року о 12.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя о.М. Іванова
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реклама. оголошення

08.02.2016 р. (резервне судове засідання
12.02.2016 р.) 

Есауленко Надiя Миколаївна о 08.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв-л Южний,
буд. 2, кв. 30 ) — № 409/2204/15-ц.

Манжурін Денис Вікторович о 08.15 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Георгіївка, вул. Енгельса, буд. 2) —  
№ 409/2190/15-ц.

Кравченко Сергiй Сергiйович о 08.30 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, 1-й мiкрорайон,
буд. 1, кв. 129) — № 409/2088/15-ц.

Кудряшова Тетяна Вікторівна о 08.45 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Переможна,
буд. 11, кв. 89) — № 409/2098/15-ц.

Фоменко Павло Григорович о 09.00 (останнє відоме
місце проживання:   м. Луганськ, кв. Гаєвого, буд. 17,
кв. 20) -  № 409/2086/15-ц.

Кондратьєва Катерина Олександрівна о 09.30 (ос-
таннє відоме місце проживання:  м. Луганськ, вул.
Баха, буд.13, кв.1) — № 409/2085/15-ц.

Глушков Олександр Сергійович о 09.30 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв. Зарічний,
буд. 16, кв. 203) — № 409/2083/15-ц.

Степанько Валентин Анатолійович о 09.45 (останнє
відоме місце проживання:  Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с-ще Біле, вул. Миру, буд. 8, кв. 4) — 
№ 409/2097/15-ц.

Іванча Дмитро Олександрович о 10.00 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Успенка, вул. Д. Бідного, буд. 55) — 
№ 409/2091/15-ц.

Минаєва Ірина Василівна о 10.15 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л
Зарічний, буд. 9, кв. 34) — № 409/2090/15-ц.

Попова Людмила Олексіївна о 10.30 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с. Біле, вул. 8 Березня, буд. 3, кв. 3) — 
№ 409/2096/15-ц.

Лангенбах Олександр Євгенович о 10.45 (останнє
відоме місце проживання:  м. Луганськ, вул. Крилова,
буд. 6а) — №  409/2082/15-ц.

Пушкарьова Тетяна Валеріївна об 11.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. Леніна, буд. 8, кв. 51) — № 409/2084/15-ц.

Гладкова Наталія Валентинівна об 11.15 (останнє
відоме місце проживання:  м. Луганськ, кв. Южний,
буд. 4 Б, кв. 56) — №  409/2207/15-ц.

Сапіцька Наталія Анатоліївна об 11.30 (останнє ві-
доме місце проживання:    м. Лутугине, пров. Жовтне-
вий, буд.2, кв.3)— № 409/2195/15-ц.

Алєксєєв Юрій Миколайович об 11.45 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., м. Лутугине,
вул. Папаніна, буд.47) — № 409/2123/15-ц.

Омельчук Микола Вікторович о 13.00 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Біле, вул. Мічуріна, буд. 7) — 
№ 409/2125/15-ц.

Гусєв Юрій Олексійович о 13.15 (останнє відоме
місце проживання:  м. Луганськ, вул. Ладозька, буд.
116-а) — №  409/2128/15-ц.

Варванський Ігор Вікторович о 13.30 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Стєпана Ра-
зіна, буд. 7) — №  409/2214/15-ц.

Нестеренко Геннадій Іванович о 13.45 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, вул. Победо-
носна, буд. 21, кв. 155) — № 409/2269/15-ц.

Мандра Ольга Федорівна о 14.00 (останнє відоме
місце проживання:  м. Луганськ, кв-л Мирний, буд. 8,
кв. 114) — №  409/2261/15-ц.

Євтєєв Сергій Володимирович о 14.15 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Врубівський, вул. Войкова, буд. 7, кв.
3) — № 409/2253/15-ц.

Рикова Світлана Володимирівна о 14.30 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Побєдо-
носна, буд. 1, кв. 99) — № 409/2258/15-ц.

Пантюхіна Людмила Анатоліївна о 14.45 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Успенка, вул. Гагаріна, буд. 16, кв. 3)
— №   409/2213/15-ц.

Барков Дмитро Олексійович о 15.00 (останнє ві-
доме місце проживання:  Луганська обл., м. Луганськ,
кв. Гайового, буд. 25, кв. 10) — №  409/2046/15-ц.

Очкалова Тетяна Миколаївна о 15.15 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, смт Георгіївка, вул. Леніна, буд. 3) — 
№ 409/2032/15-ц.

Кірічок Лідія Олександрівна о 15.30 (останнє відоме
місце проживання:  Луганська обл., Лутугинський 
р-н, с. Розкішне, вул. Тельмана, буд. 26) — 
№ 409/2041/15-ц.

Мокрищев Валерій Григорович о 15.45 (останнє ві-
доме місце проживання:  Луганська обл., Лутугинский
р-н, смт Челюскинець, вул. 40 років Перемоги, буд. 6)
— №  409/2289/15-ц. 

Стасевич Олександр Іванович о 16.00 (останнє ві-
доме місце проживання: м. Луганськ, кв. Южний, буд.
5, кв. 132) — № 409/2281/15-ц.

Кисельов Вадим Сергійович о 16.15 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с. Оріхівка, вул. Будьонного, буд. 194) —
№ 409/2318/15-ц.

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

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

справах вважаються належним чином повідомленими
про час, день та місце проведення судового засідання.

ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ
ОБ’ ЄДНАННЯ «БУДІВЕЛЬНИК»,  

код за ЄДРПОУ 31673296,  
повідомляє про скликання позачергової Ради 

Об’єднання, яка відбудеться «18» лютого (четвер) 2016
року о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Княжий

Затон, буд. 9, приміщення № 400А, офіс 1.
Реєстрація Учасників для участі у позачерговій Раді

Об’єднання відбудеться – з 09 год. 30 хв. до 10 год. 00
хв. за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9, при-
міщення № 400А, офіс 1.

Порядок денний позачергових зборів Ради Об’єд-
нання:

1. Обрання Голови та секретаря Ради Об’єднання.
2. Зміна місцезнаходження Об’єднання на: 02095, м.

Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9, приміщення № 400А,
офіс 1.

3. Затвердження нової редакції Статуту Об’єднання.
4. Призначення відповідальної особи за проведення

державної реєстрації змін до установчих документів
Об’єднання.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Ради
Об’єднання, можна ознайомитись за адресою: м. Київ,
вул. Княжий Затон, буд. 9, приміщення № 400А, офіс 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення учасників з документами – Генеральний директор
Бондар Сергій Валентинович.

Додаткову інформацію можна отримати: 
тел.: 093 3926544.

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає:

— Лященка Сергія Михайловича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/5179/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Лященка С.М. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться 8 лютого
2016 року о 15.00 год.;

— Попова Сергія Володимировича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/5180/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Попова С.В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 8
лютого 2016 року о 15.20 год.;

— Петросяна Наірі Араратовича, Джакатян Ларису Євге-
нівну, Джакатяна Симона Оганесовича як відповідачів в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/5188/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Петросяна Н.А., Джакатян
Л.Є., Джакатяна C.O. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 8 лютого 2016 року о
15.40 год.;

— Запорожця Олексія Віталійовича, Гадомського Юрія
Григоровича як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 426/5178/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Запорожця О.В., Гадомського Ю.Г. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що відбудеться 8 лютого
2016 року о 16.00 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
відповідачів: Підгрушного Володимира Олеговича, який заре-
єстрований за адресою: Луганська область, Слов’яносерб-
ський район, м. Зимогір’я, вул. Шахтарська, б. 9, кв. 3, та
Тішковського Яна Ігоровича, який зареєстрований за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Бахмутська (колишня Ар-
темівська), буд. 6, кв. 35, у судове засідання по цивільній
справі № 423/1432/15-ц за позовом ПАТ «АБ Експрес-Банк»
до Підгрушного В.О. та Тішковського Я.І. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором,  яке відбудеться 15 лютого
2016 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя А. В. Архипенко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове
засідання відповідача Рябуху Олексія Олександровича,
цивільна справа № 185/11773/15-ц за позовом ПАТ
«Укр соцбанк» до Рябухи Олексія Олександровича про
стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 11 лютого 2016 року

о 16 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Суддя В. А. Гаврилов

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Єріна Івана Євгеновича як відпо-
відача у справі за позовом Кредитної спілки
«Можливість» до Сидоренка Вадима Сергійовича, Єріна
Івана Євгеновича про стягнення заборгованості за дого-
вором кредиту, розгляд якої відбудеться 16.02.2016 р. о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, № 31, каб. № 24.

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

Суддя Т. І. Скрипниченко

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Журбенка А.С., Журбенко С.М. у судове засідання
по цивільній справі № 329/29/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Журбенка Ар-
тема Семеновича, Журбенко Світлани Миколаївни про
стягнення за кредитним договором, яке відбудеться о 14-
00 год.  12 лютого 2016 р. у приміщенні Чернігівського
районного суду за адресою: Запорізька область, смт Чер-
нінгівка, вул. Леніна, 391, суддя Глянь С.І.

В разі неявки відповідача на судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у
справі доказів (постановляє заочне рішення) на підставі
ст.169 ЦПК України. 

ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«БУДІВЕЛЬНИК», код за ЄДРПОУ 31673296. 

повідомляє про скликання позачергової Ради Об’єднання, 
яка відбудеться «19» лютого (п’ятниця) 2016 року о 10:00 годині 

за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9, прим. № 400А, оф. 1.
Реєстрація Учасників для участі у позачерговій Раді Об’єднання відбудеться з

09 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9,
прим. № 400А, оф. 1.

Порядок денний позачергових зборів Ради Об’єднання:
1. Обрання Голови Ради Об’єднання.
2. Звільнення Генерального Директора ВТО «БУДІВЕЛЬНИК» та  виключення

його зі складу фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії
від імені Об’єднання без довіреності, у тому числі підписувати договори.

3. Призначення Генерального Директора ВТО «БУДІВЕЛЬНИК».
4. Вступ нових учасників до Об’єднання.
5. Вихід  Учасника Об’єднання – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «УКРПРОМРЕМБУД».
6. Вихід  Учасника Об’єднання  – ТОВАРИСТВА  З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «СТАХАНОВПРОМЕНЕРГО».
7. Затвердження нового складу Учасників Об’єднання.
8. Затвердження нової редакції Статуту Об’єднання.
9. Призначення відповідальної особи за проведення державної реєстрації змін

до установчих документів  Об’єднання.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Ради Об’єднання, можна оз-

найомитись за адресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9, прим. № 400А, оф. 1.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з доку-

ментами, – Генеральний директор Бондар Сергій Валентинович.
Додаткову інформацію можна отримати: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9,

прим. № 400А, оф. 1. тел.: 093 3926544

Пологівський районний суд Запо-
різької області (Суддя Мосейко Я.В.)
викликає в судове засідання відпові-
дача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства
ПАТ КБ «Приватбанк» до  Волкова
Олега Олександровича про стягнення
заборгованості.

Волков Олег Олександрович, який
проживає  за адресою: Донецька
обл., м. Докучаєвськ, вул. Петров-
ського, буд. 3, кв. 2, викликається у
судове засідання за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства ПАТ КБ
«Приватбанк» до  Волкова Олега
Олександровича про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбу-
деться о 09 годині  00 хвилин 11
лютого 2016 року у приміщенні суду
за адресою: м. Пологи, вул. М. Горь-
кого, 28.

З опублікуванням оголошення про
виклик  відповідачі вважаються пові-
домленими про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду
справу може бути розглянуто за їх від-
сутності на підставі наявних у ній даних
чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Сєвєродонецький  міський суд
Луганської обл. викликає відпо-
відачів за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості у судові засідання,
які відбудуться:

08.02.2016 року
09:00  Сава Сергій Петрович

(цивільна справа 428/7953/15-ц)
09.02.2016 року
09:00  Майборода Олег Олек-

сандрович (цивільна справа
428/4828/15-ц)

19.02.2016 року
12:00 Ліднянська Наталія Ген-

надіївна (цивільна справа
428/9919/15-ц)

У разі неявки відповідача  в су-
дове засідання суд розглядатиме
справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Скочій Г. Д.

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області викликає Романова
Віктора Миколайовича, Валуйську
сільську раду Станично-Луганського
району Луганської області як відпові-
дачів, Станично-Луганську державну
нотаріальну контору як третю особу,
у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи ЄУ № 430/576/14-ц
(провадження № 2/420/1346/15) за
позовом Кондоурової Галини Олек-
сандрівни до Романова Віктора Мико-
лайовича, Валуйської сільської ради
Станично-Луганського району Луган-
ської області, про визнання права
власності в порядку спадкування за
законом, третя особа - Станично-Лу-
ганська державна нотаріальна кон-
тора, яке відбудеться 16 лютого 2016
року о 13 год. 30 хв. (резервна дата
судового засідання - 23 лютого 2016
року о 13 год. 30 хв.) у приміщенні
Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Леніна, 28, смт Новоп-
сков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Костянтинівський міськрайонний
суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну
справу № 233/117/16-ц за позовом
ПАТ «Кредобанк» до Горліковського
О.Ю., Горліковської О.М. про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі у справі - Горліков-
ський Олександр Юрійович, останнє
відоме місце проживання якого: 
м. Макіївка Донецької області, пров.
Тановий, буд. 13, кв. 16, та Горліков-
ська Оксана Миколаївна, останнє 
відоме місце проживання якої: 
м. Макіївка Донецької області, вул.
Крилова, буд. 123, викликаються до
суду на 17 лютого 2016 року о 08.30
годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» до Пінчука Валерія
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач:
Пінчук Валерій Вікторович, 26.10.1950 р.н., який мешкає за адресою: 87500,

Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 38, кв. 35, викликається для
участі у розгляді справи, який відбудеться 12 лютого 2016 року о 10.30 годині
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Васильченко О.Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовами Публічного акціонерного
товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») про стягнення заборгова-
ності за кредитними договорами.

Відповідачі:
Онопрієнко Юрій Геннадійович, 06.02.1982 року народження, останнє місце реєстрації: До-

нецька область, м. Зуївка, вул. Мєжєвая, буд. 17-В;
Камардін Володимир Ілліч, 24.06.1960 року народження, останнє місце реєстрації: Донецька

область, м. Зуївка, вул. Мєжєвая, буд. 17-В;
Карпенко Сергій Миколайович, 21.01.1974 року народження, останнє місце реєстрації: До-

нецька область, м. Харцизьк, вул. Вишні Остапа, буд.4;
викликаються на 10 лютого 2016 року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного

суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справ. До розгляду цивільних справ пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їх відсутність на підставі наявних у них даних
чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» до Бодні Ірини Олександрівни,
Бодні Галини Федорівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі:
Бодня Ірина Олександрівна, 28.11.1982 р.н., яка зареєстрована за адресою:

87525, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лавицького, 15, кв. 125;
Бодня Галина Федорівна, 02.08.1951 р.н., яка зареєстрована за адресою: 87548,

Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 147а, кв. 9,
викликаються для участі у розгляді справи, яка відбудеться 12 лютого 2016 року

об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31,
каб. 19, 25.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Васильченко О.Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м.
Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає
цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Корічук Романа Ігоровича, Корічук Тетяни Васи-
лівни, Корічук Ігоря Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі Корічук Р.І., Корічук Т.В., Корічук І.П. викликаються
на 22 лютого 2016 року о 09.30 годині до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С.О.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. 
№ 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», відповідно до наказів
Держсанепідсужби України від 18.01.2016 р. № 3 «Про утворення комісій з
реорганізації територіальних органів Держсанепідслужби України», Головного
управління Держсанепідслужби у Запорізькій області від 20.01.2016 р. № 5
«Про заходи, пов’язані з реорганізацією Головного управління Держсанепід-
служби у Запорізькій області» Головне управління Держсанепідслужби у За-
порізькій області реорганізується (припиняється) шляхом приєднання до
Управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, яке є правонас-
тупником.

Голова комісії з реорганізації Головного управління Держсанепідслужби у
Запорізькій області Терехов Р.Л.

Строк заявлення кредиторами вимог до Головного управління Держсан -
епідслужби у Запорізькій області встановлено протягом двох місяців з дня
публікації про реорганізацію (припинення).

Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул.
Рекордна, 27.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бон-
даренко В.М.) викликає як відповідачів:

- Ткаченко Ірину Веніаминівну, 1959 року народження, останнє місце про-
живання якої: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 203-а, по цивільній справі 
№ 185/140/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Експрес
Банк» до Ткаченко Ірини Веніаминівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором;

- Чалого Юрія Вікторовича, 1975 року народження, останнє місце прожи-
вання якого: м. Донецьк, вул. Словацька, буд. 61, кв. 53, по цивільній справі
№ 185/122/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Експрес
Банк» до Чалого Юрія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судові засідання призначені на 15 лютого 2016 року о 09.00 год. за адре-
сою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. № 306.

У разі нявки відповідачів у судові засідання справи згідно з вимогами ЦПК
України, можуть бути розглянуті за їх відсутності.

Суддя В.М. Бондаренко

Артемівський міськрайон-
ннй суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Кружало Марини
Олексіївни. Відповідач Кружало
Марина Олексіївна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за ад-
ресою: Донецька область, м.
Сіверськ, вул. Молодіжна, буд.
7, кв. 22) викликається на 17 лю-
того 2016 року о 10.00 годині до
суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті. Суддя Ме-
дінцева Н. М.

Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки
та неповідомлення про причину
неявки, справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Качанова Ігоря Івановича про
стягнення боргу за договором позики до:

- Князєва Андрія Валентиновича (останнє відоме зареєс-
троване місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Банківська (колишня – Юних Комунарів, буд. 81а, кв. 36).

Для слухання справи по суті 10 лютого 2016 року о 09 го-
дині 30 хвилин викликається вказана особа як відповідач у
справі.

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

Суддя Геєнко М.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Рашевської Віри
Василівни до Рашевської Лідії Опанасівни про визнання
права власності. Відповідач у справі Рашевська Лідія
Опанасівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Комунарів, буд. 36, кв. 14,
викликається на 10 лютого 2016 року о 08 годині 30 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н.О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у порядку
спеціального судового провадження кримінальне провадження за
підозрою Морозова Павла Павловича, за ч. 1 ст. 258-3 КК України,
внесеного до ЄДРДР (42015050000000443), адреса проживання
Морозова П.П.: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 18,
кв. 35. Він викликається до приміщення Слов’янського міськра -
йонного суду на 15 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв.

Таким чином, згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд роз-
міщує інформацію про виклик обвинуваченого Морозова П.П. у
пресі та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження обвинувачений вважається належним чином
ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Ковальчука Анатолія Пилипо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Ковальчук Анатолій Пилипович, який
зареєстрований за адресою: м. Єнакієве, вул. Бессемерівська,
15/4, викликається на 08.02.2016 року о 08 годині 45 хвилин
до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н.М.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13)
розглядається кримінальна справа за обвинувачен-
ням Дубініна Володимира Олексійовича за ст. 258-3
ч. 1 КК України.

Обвинувачений Дубінін Володимир Олексійович
викликається до каб. № 15 суду на 11.02.2016 року
о 09 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

У разі неявки обвинуваченого справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/6392/15-ц за позовом ПАТ «Всеук-
раїнський банк розвитку» до Корольчук Ю.В., Дяченка В.Д. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Корольчук Юлія Во-
лодимирівна, 17.10.1983 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Б. Хмельницького, 37-117; Дя-
ченко Володимир Данилович, 17.09.1955 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Б. Хмельниць-
кого, 37-117, викликаються до суду о 08 год. 30 хв. 11 лютого 2016
року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/6474/15-ц
за позовом Гладуш О.М. до Гладуш І.В. про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі Гладуш Ірина Василівна,
15.07.1964 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 31/7, ви-
кликається до суду о 09 год. 00 хв. 11 лютого 2016 року
(корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Каліуш О.В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/6540/15-ц за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» до ФОП Сударенко Г.Л.,
Сударенко Г.Л. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі
фізична особа-підприємець Сударенко Галина Леонтіївна, останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. То-
карева, 12/17; Сударенко Галина Леонтіївна, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/17,
викликаються до суду о 08 год. 30 хв. 09 лютого 2016 року (корп.
№ 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності.

Суддя О.В. Каліуш

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31) знаходиться кримінальне провадження за
обвинуваченням Галані Олександра Геннадійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Галані Олександр Геннадійович,
12.01.1969 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 204а, кв. 69, викликається для
участі у розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться 09 лютого 2016 року о 10.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб.
19, 25.

Суддя О.Г. Васильченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Центренерго» в особі Структур-
ного підрозділу Вуглегірська ТЕС ПАТ «Центренерго» до
Паніна Олександра Володимировича про стягнення забор-
гованості за комунальні послуги. Відповідач у справі Панін
Олександр Володимирович (зареєстрований за адресою:
Донецька обл., Артемівський р-н, м. Світлодарськ, 16/23)
викликається на 8 лютого 2016 року о 10.00 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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, Донецька область, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Демченка Максима Юрійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Демченко Максим Юрійович,
23.05.1986 року народження, який мешкає за адресою, вка-
заною в позові: м. Часів Яр, Донецька область, вул. Артема,
буд. 46, кв. 19, викликається на 08 годину 00 хвилин 8 лю-
того 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 відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. Суддя Фролова Н. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом Бобровського Петра
Костянтиновича до Пантилєєва Євгена Олександровича про
визнання дійсним договору застави.

Відповідач Пантилєєв Євген Олександрович, останнє відоме
місце реєстрації якого: Донецька область, м. Маріуполь, с. Піо-
нерське, вул. Набережна, 93-А, викликається на 08.45 годину
17.02.2016 року, кабінет № 205, 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 роз-
глянута у його відсутність на підставі документів, які є в мате-
ріалах справи. Суддя Міхєєва І. М.

Комісія з припинення (ліквідаційна комісія) комунального
госпрозрахункового підприємства «Мислін» (код ЄДРПОУ
30514378) у складі Голови комісії Пасюк Катерини Андріївни
(ідентифікаційний код 2414311925) повідомляє про припи-
нення юридичної особи - комунального госпрозрахункового
підприємства «Мислін» (код ЄДРПОУ 30514378, місцезна-
ходження: Україна, 08110, Київська обл., Києво-Святошин-
ський р-н, с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 1)
шляхом його ліквідації, згідно рішення п’ятої сесії VII скли-
кання Михайлівсько-Рубежівської сільської ради № 32 від
20 січня 2016 р.

Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців
з дати публікації цього оголошення за адресою: Україна,
08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михай-
лівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 1.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Сергієнка Євгена Григоровича в судове
засідання як відповідача у справі за позовом Данилюк
Іванни Миколаївни до Данилюка Володимира Костянти-
новича, відділу ДВС Рожнятівського РУЮ, Сергієнко Єв-
гена Григоровича про зняття арешту, яке відбудеться о
09 годині 00 хвилин 23.02.2016 року в приміщенні Рож-
нятівського районного суду за адресою: смт Рожнятів,
вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце знаходження від-
повідача Сергієнка Євгена Григоровича: м. Донецьк, вул.
Шутова, 26/96, місце знаходження на даний час не ві-
доме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані
повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко А.М.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-

кликає Кірюшко Юлію Юріївну, 22.10.1982 р.н., як

відповідачку у цивільній справі за позовом Кірюшко

Олександра Миколайовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.02.2016 р. о 10.00

год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд.

37. Суддя Галянчук М.І. У разі неявки відповідачки

справа розглядатиметься за наявними у справі ма-

теріалами з постановленням заочного рішення.

Краснолиманський міський суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів Шийко Сергія
Володимировича, Шийко Інну Вікторівну по цивільній
справі № 236/101/16-ц за позовом Бондаренка Анатолія
Степановича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 15 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: 84400, Донецька область, м. Красний
Лиман, вул. Фрунзе, 13, каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про час та місце проведення
розгляду справи і у випадку їх неявки в судове засідання
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Мірошниченко О.В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Горохова Вадима Олександровича, Дадика Олек-
сандра Віталійовича як відповідачів у судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/17/16-ц (Про-
вадження 2/420/260/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Горохова Вадима Олександровича, Дадика Олексан-
дра Віталійовича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 17 лютого 2016 року о 14 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання 24 лютого 2016 року о 14 год.
00 хв.) в приміщенні 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 Ю.О. Бондар

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Дмит-
ренко Володимира Олександровича (останнє відоме місце
проживання: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т 50-річчя
Перемоги, буд. 36/8, кв. 170) про те, що 18 лютого 2016
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слу-
хатися цивільна справа за позовом ПАТ «Банк Фінанси та
кредит» до Дмитренка Володимира Олександровича про
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач по
даній справі Дмитренко В.О. вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя І.С. Ніколова

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
19.02.2016 року о 08 год. 30 хв. як відповідача Ко-
шіль Олену Миколаївну по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Кошіль Олени Миколаївни про стягнення заборгова-
ності.

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

Суддя Рибак М.А.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання як
відповідача Макрищева Артема Вікторовича на 10
годину 29 лютого 2016 року для участі у розгляді ци-
вільної справи за апеляційною скаргою Публічного
акціонерного товариства «Комерційний банк
«Надра» на заочне рішення Васильківського міськ-
районного суду Київської області від 06 жовтня 2015
року у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Комерційний банк «Надра» до Макри-
щева Артема Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Суддя С.М. Верланов

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Панкова Максима Володимировича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, пр-кт Бажана, буд. 7,
кв. 92. Вам необхідно 01 березня 2016 року о 17.00 год.
з’явитися до Дарницького районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб. 223 на розгляд
цивільної справи за позовом Житника Дмитра Мико-
лайовича до Панкова Максима Володимировича про
стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а дану справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя С.М. Сухомлінов

Святошинський районний суд м. Києва викликає

Головачову Інгу Володимирівну у судове засідання

у зв’язку з розглядом справи за позовом AT «Дельта

банк» до Головачової І.В. про звернення стягнення

на предмет іпотеки у судове засідання, яке відбу-

деться о 10.20 год. 22 лютого 2016 року за адресою:

м. Київ, вул. Жилянська, 142. 

Суддя Ул’яновська О.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Чір-

кінян Нуну Ульясівну як відповідача в судове засі-

дання по цивільній справі за позовом Публічного

акціонерного товариства «Дельта Банк» до Чіркінян

Нуні Ульясівни про стягнення заборгованості за кре-

дитним договором, яке призначено на 29 лютого

2016 року о 09 годині 15 хвилин і відбудеться за ад-

ресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, б. 4, каб. 107, під го-

ловуванням судді Писанець В.А.

Здолбунівський районний суд Рівненської області

викликає в судове засідання Корнійчук Ольгу Геор-

гіївну у цивільній справі за позовом Публічного ак-

ціонерного товариства «Дельта Банк» до Корнійчук

Ольги Георгіївни про звернення стягнення на пред-

мет іпотеки шляхом передачі у власність AT «Дельта

Банк», яке відбудеться 23 лютого 2016 року о 09.30

год. за адресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул.

Незалежності, 10, суддя І.М. Мичка.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/2845/15-ц
(2/408/1338/15) за позовом ПАТ «Всеукраїнський Ак-
ціонерний Банк» про стягнення заборгованості з За-
гребельного Михайла Михайловича, 22.03.1982 р.н.,
м. Ровеньки Луганської області.

Судове засідання відбудеться 25.02.2016 року об
11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Луцика Едуарда Вікторовича у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес Банк» до Луцика Едуарда Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 15 лютого 2016 року о 16 год. 20 хв. (резервна дата
судового засідання – 22 лютого 2016 року о 16 год. 20 хв.);

в приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю.О. Бондар

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/528/2016 за по-
зовом Філіппова Михайла Євгеновича до Філіппової
Тетяни Анатоліївни про розірвання шлюбу - призначена
до розгляду на 08.02.2016 р. о 08.40 год., запасна дата
12.02.2016 р. о 08.40 год. за адресою суду: м. Слов’янськ
Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачки Філіппової Тетяни Анатоліївни,
29.03.1972 року народження, зареєстрованої: м. Гор-
лівка, Центрально-Міський район Донецької обл., вул.
Павлова, 8/25 - обов’язкова.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л.М.

Обухівський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі № 2-243/16 за позовом Гальфінгер Тетяни Ан-
тонівни, Маслової Галини Антонівни, Іщук Ольги Антонівни
до Мороз Надії Антонівни, третя особа: Фермерське гос-
подарство «Ніна» про виділення частки нерухомого майна
в натурі, викликає в судове засідання як відповідача Мороз
Надію Антонівну та третю особу: Фермерське господарство
«Ніна» о 10 годині 00 хв. 10 лютого 2016 року.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Зінченко О.М. в приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача та третьої особи в судове за-
сідання справа буде розглянута в їх відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя О.М. Зінченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84122,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром до:

- Ященка Олександра Дмитровича (останнє відоме зареєс-
троване місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Ду-
биніна, буд. 7, кв. 40).

Для слухання справи по суті 08 лютого 2016 року о 09 годині
00 хвилин викликається вказана особа як відповідач у справі.

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

Суддя Геєнко М.Г.

Білокуракинським районним судом Луганської
області викликається до суду:

- Гуринович Вiкторiя Вiкторiвна (останнє відоме
місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-
ганськ, вул. 2-га Червонознаменна, буд. 30, кв. 22)
на 16 годин 30 хвилин 08.02.2016 р. (резервна дата
засідання — на 16:30 год. 12.02.2016 р.) для участі
у розгляді справи № 409/3081/15-ц по суті за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Полєно В.С.

Білокуракинським районним судом Луганської
області викликається до суду:

- Іщенко Олена Василівна (останнє відоме місце
проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ,
вул. Тімірязєва, буд. 10) на 13 годин 15 хвилин
15.02.2016 р. (резервна дата — 19.02.2016 р. 
на 13:15 год.) для участі у розгляді справи 
№ 409/3099/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

Суддя Полєно В.С.

В Луцький міськрайонний суд Волинської області
за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 102 на
12 год. 45 хв. 16 лютого 2016 року викликається як
відповідач Терлецький Сергій Олександрович в
справі за позовом Терлецької Тетяни Василівни до
Терлецького Сергія Олександровича про розірвання
шлюбу.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення проти позову чи повідомити про них суд.

В разі неявки відповідача, справа буде розгляда-
тися за його відсутності.

Суддя О.М. Гринь
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5      +4    +9
Житомирська 0   +5      +4    +9
Чернігівська 0   +5      +4    +9
Сумська 0   +5      +4    +9
Закарпатська 0   +5      +4    +9
Рівненська 0   +5      +4    +9
Львівська +1   +6      +5 +10
Івано-Франківська +1   +6      +9 +14
Волинська 0   +5      +4    +9
Хмельницька 0   +5      +5 +10
Чернівецька 0   +5      +8 +13
Тернопільська 0   +5      +4    +9
Вінницька 0   +5      +7 +12

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +5  +10
Кіровоградська 0     +5      +5  +10
Полтавська 0     +5      +4    +9
Дніпропетровська 0     +5      +4    +9
Одеська 0     +5   +10  +15
Миколаївська 0     +5      +8  +13
Херсонська 0     +5      +9  +14
Запорізька 0     +5      +6  +11
Харківська -1     +4      +3    +8
Донецька 0     +5      +4    +9
Луганська -1     +4      +3    +8
Крим 0     +5   +10  +15
Київ +3     +5      +7    +9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Шість голів пам’яті
від двох «Динамо»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ. Минулої п’ятниці в Мінську відбувся матч
пам’яті Валентина Белькевича, в якому взяли участь друзі футболіста,
що передчасно пішов з життя, які в різні часи виступали та працювали
разом з Валентином у складі мінського та київського «Динамо», на-
ціональної збірної Білорусі. Рівень проведення поєдинку, організато-
рами якого виступили Федерація футболу Білорусі, мінське та київ-
ське «Динамо», добре всім нам відомий футболіст і тренер Олександр
Хацкевич, укотре показав значимість для футбольного світу Вален-
тина Белькевича та яскравий слід у пам’яті футбольних уболівальни-
ків, залишений ним за роки спортивної кар’єри.

Перший символічний удар по м’ячу, що дав старт поєдинку, завдав
брат Валентина Белькевича Олександр. А потім були сповнені інтриги
сімдесят хвилин гри, під час
яких футболісти не втомлюва-
лися радувати вболівальників
красивими комбінаціями, фінта-
ми, ударами. Перший тайм став
бенефісом мінчанина Володи-
мира Маковського. Нападник,
для якого обидві команди є рід-
ними, за 35 хвилин спромігся
тричі засмутити Віталія Реву. У
киян активністю в нападі відзна-
чилося тріо Алієв — Мілевський
— Шацьких. Усі вони ще не за-
вершили ігрову кар’єру й вигід-
но вирізнялися серед інших
футболістів швидкостями та фізичною підготовкою.

Перед матчем Максим Шацьких зазначив, що кращого партнера
на полі, ніж Белькевич, у нього не було. «У нас було чудове взаємо-
розуміння. Валік мені каже: «Ти біжи, головне біжи, а я м'яча тобі «по-
дгоню». У ролі постачальника «снарядів» цього вечора у Максима
виступили Калитвинцев, Алієв, Косовський. Але, попри  старання, за-
бити Шацьких так і не вдалося. Більш вдалими виявилися його молоді
колеги Олександр Алієв та Артем Мілевський, а ще Віталій Косов-
ський, який і зараз міг би виступати за команду майстрів.

За словами головного тренера збірної Білорусі Олександра Хацке-
вича, є бажання проводити щорічний турнір пам’яті Белькевича, в яко-
му взяли б участь дитячі або юнацькі команди різних клубів. Це стало
б найкращою пам’яттю для видатного футболіста, одного з кращих
півзахисників в історії київського «Динамо», зазначає офіційний сайт
столичного клубу.
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До четвертокласників викликали…  поліцію
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОСВІТА. Незвичний урок
відбувся в Миколаївській школі-
інтернаті №7. До четверокласни-
ків викликали патрульних полі-
цейських. Діти нічого не накоїли,
не балувалися  та не порушували
громадський порядок. У такий
спосіб молодших школярів оз-
найомили з роботою новостворе-
ної поліції. 

З’ясувалося, що бібліотеки
Централізованої бібліотечної
системи Миколаєва відкривають
серію зустрічей з новою патруль-
ною поліцією міста, долучаючись
у такий спосіб до нового всеукра-
їнського проекту «Моя нова полі-
ція: громадська підтримка ре-
форми». Першими познайоми-
лися з патрульними поліцейськи-

ми діти трьох четвертих класів
Миколаївської обласної санатор-
ної школи-інтернату №7 для ді-
тей із захворюваннями серцево-
судинної системи, де пройшла
зустріч  «Давайте знайомитися: я
— новий поліцейський». Учні в іг-
ровій формі дізналися про сім
правил роботи поліцейського, хто
може бути патрульним поліцей-
ським, як проходить патрулюван-
ня мікрорайону, в якому розта-
шована школа. 

Про свою роботу їм розповіли
інспектори патрульної служби
Максим Суханов та Роман Шку-
ренко. Максим розповів, що пра-
цювати в міліції (поліції) мріяв з
дитинства. У минулому році за-
кінчив навчання в аграрному уні-
верситеті та подав заявку на кон-
курс. Відбір пройшов успішно, 6
грудня разом з усіма новачками-

поліцейськими склав присягу.
Каже, що роботою дуже задово-
лений, адже вважає своїм покли-
канням допомагати людям та бо-
ротися з порушниками правопо-
рядку. Його колега Роман працю-
вав у міліції, також пройшов кон-
курс до нової патрульної служби,
зараз вчиться в Академії внут-
рішніх справ. 

До зустрічі з поліцейськими ді-
ти підготувалися всерйоз. Було
проведено конкурс малюнків
«Мій надійний друг — новий по-
ліцейський», переможців якого
визначили гості; діти розгадали
кросворд, підготовлений бібліо-
текою-філіалом №5 ЦБС для до-
рослих, передивилися пізнаваль-
ні мультфільми про правила по-
ведінки на вулиці. Також гості ви-
значили й кращі запитання, які
підготували і задали їм учні. А за-

питань було чимало: «Чим відріз-
няється нова служба від старої?
Чи подобається ваша робота?
Які якості характеру притаманні
поліцейському? Які головні зав-
дання він виконує? Чи одразу ви-
дають пістолет? Чи гарно сидить
поліцейська форма на дівча-
тах?». 

І про зарплату, і про режим ро-
боти, і про найбільш часті випад-
ки виклику поліції розповіли ціка-
ві гості. Також продемонстрували
обмундирування: є кайданки, га-
зовий балончик, гумовий кийок,
міні-відеокамера, рація, персо-
нальний жетон, так званий льо-
дяник замість ДАЇшного жезла.
Найбільший ажіотаж у дітей ви-
кликала можливість сфотогра-
фуватися з поліцейськими, взяти
у них автографи, приміряти на
себе фірмовий головний убір.  

Витвори з глини — на лікування бійцям
Світлана ІСАЧЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

КРАСА І СЕРДЕЧНІСТЬ.
Слов’янські керамісти подарува-
ли Чернівцям прекрасні художні
вироби. Понад сотню робіт —
глиняні іграшки, посуд, прикраси
і навіть пічку-тандир як витвір
мистецтва, де можна приготува-
ти безліч різноманітних смачних
страв. Виконані в різній техніці й
традиціях, вони зберігають ав-
тентичну народну основу, за
якою одразу впізнаєш українське
і українців. 

Виставка митців з Донеччини
відбулася в міській галереї «Swe-
et-Арт-Знання». Захід проходив у
межах міжнародної програми
розвитку ООН в Україні «Розви-
ток інфраструктури на підтримку
бізнесу Донецької та Луганської
областей», яку фінансує уряд
Японії. Десять майстрів кераміки
з Донецької області стали пере-

можцями цієї програми, запропо-
нувавши проект зі створення
кластера «Керамічний край» з
центром у Слов’янську. 

— Ми хочемо показати цим
проектом, що Слов’янськ — міс-
то не сепаратистів, а ремісників і
художників. Адже до окупації тут
було півтори тисячі майстерень,
де працювали понад 25 тисяч
людей. Тепер багато майстерень
зруйновано, та ми продовжуємо
творити. Ми вдячні нашим укра-
їнським хлопцям, що захищають
землю, і хочемо їм допомогти, —
каже керівник проекту «Кераміч-
ний край» Андрій Міщенко. 

— Слов’янськ — серце кера-
мічного промислу в Україні, роз-
квіт якого сягає ще сивої давнини
і ґрунтується на унікальних при-
родних ресурсах та творчих тра-
диціях цього краю, — зазначає
директор чернівецької галереї
«Sweet-Арт-Знання» Наталя Бо-
гомаз. 

Відбувся також благодійний
аукціон. Виручені з розпродажу
кошти адресно спрямували на лі-
кування учасників АТО.  

Відвідувачі виставки долучи-
лися до милосердя, а також оз-

найомилися з традиціями гон-
чарства східної України. На вис-
тавку завітали також бійці АТО —
буковинці, які воювали у
Слов’янську за незалежність
України.

Учасники мистецького аукціону придбали гарні керамічні
речі і підтримали наших військовослужбовців
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НЕ СХИБИЛА РУКА!
Жіноча збірна України з
фехтування на шаблях ви-
борола золоті медалі на
етапі Кубка світу, який про-
ходив в Афінах. На шляху
до фіналу наша команда у
складі Ольги Харлан, Оле-
ни Кравацької, Ліни Кома-
щук та Ольги Жовнір виби-
ла з боротьби команди Ні-
меччини (45:29), Польщі
(45:39) та Франції (45:44).

На вирішальний поєди-
нок у фінальній зустрічі
Ольга Харлан і росіянка
Софія Велика вийшли за
рахунку 38:40. У першій же
атаці Харлан пошкодила
ногу, і лікарям довелося
надати лідеру української
збірної допомогу. Слідом
Ольга пропустила два уко-
ли суперниці, та героїчно
зуміла зрівняти рахунок і
вирвати перемогу —
45:44.

Сподіваємося, що справ -
жній бійцівський характер
спортсменок знадобиться
їм на шляху до олімпій-
ського Ріо-де-Жанейро.

Є бажання проводити
щорічний турнір
пам’яті Белькевича, 
в якому взяли 
б участь дитячі 
або юнацькі команди
різних клубів.


