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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 лютого 2016 року
USD 2544.8377 EUR 2769.8014 RUB 3.3342 / AU 286675.97 AG 3646.75 PT 220382.94 PD 127496.37

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

Відкриття, над яким ламали голову науковці багатьох поколінь, 20 років тому підкорилося українцю Миколі Бельдію
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Коефіцієнт 
корисної дії

ЦИТАТА ДНЯ

ЯН ТОМБІНСЬКИЙ:

Обійшлися 
й без «Газпрому» 

ЕНЕРГОНОСІЇ. У січні 2016 року Україна скоротила імпорт 
природного газу порівняно з торішнім аналогічним періодом 
більш ніж удвічі — до 0,915 мільярда кубометрів із 1,992 мільяр-
да. За даними оператора вітчизняної ГТС держкомпанії «Укр-
трансгаз», у січні зі Словаччини імпортовано 0,834 мільярда ку-
бометрів, з Угорщини — 0,043 мільярда і з Польщі — 0,038 мі-
льярда кубометрів. Імпорту газу з Росії цього січня не було. Спо-
живання блакитного палива першого місяця поточного року ста-
новило 5,251 мільярда кубометрів, що на 5%, або 0,286 мільяр-
да кубів менше порівняно з минулим роком, повідомляє УНІАН.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості 
Володимира Демчишина, вартість імпортного природного газу 
для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів 
за тисячу кубометрів, що дешевше, ніж пропозиція «Газпрому».

Завдяки проведеним у грудні-січні тендерам НАК «Нафтогаз 
України» до березня законтрактувала 1,7 мільярда кубометрів 
природного газу в п’яти європейських компаній за рахунок 300 
мільйонів доларів кредитних коштів ЄБРР.

ЦИФРА ДНЯ

1,5 трлн грн 
становив торік обсяг реалізації 

промислової продукції в Україні. Це на 
25,5% більше порівняно з 2014 роком  

«Чого ЄС очікує 
від України? Чим він 

зацікавлений в Україні? 
Він зацікавлений, 

щоб це була стабільна 
і спроможна країна, 

яка використовує 
свій потенціал».

ОРІЄНТИРЕКСПОРТ

Закон 
України 
«Про 
державну 
службу»

Вітчизняні виробники 
молочної продукції 
успішно освоюють 
ринок Китайської 
Народної Республіки 

Голова Представництва Євросоюзу в Україні 
про своє бачення перспективи розвитку нашої країни
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АКТУАЛЬНО. Чому вкрай необхідні державі відкриття 
українських вчених до цього часу не реалізовуються?

Тепер біонічні протези роблять у Києві 
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. Добровольцеві із Львівщини, який залишився без руки на Майдані, 
встановили найсучасніший протез 

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Уперше в Україні відбуло-
ся протезування біонічним 

протезом верхньої кінцівки. По-
дії, що почалися два роки тому 
в нашій державі, скалічили ті-

ло, душу й долю не одній люди-
ні. Звісно, держава і лікарі, як 
і належить, допомагають бій-
цям пристосуватися до життя 
в іншому стані. Так, для проте-
зування учасника бойових дій 
в Україні постановою Кабміну 
№518 передбачено кошти розмі-

ром 900 прожиткових мінімумів. 
Торік це було 2 мільйони 192 ти-
сячі 400 гривень. Цього року су-
ма має збільшитися. 

Поняття про щастя віднос-
не. Часом важко зрозуміти: таки 
пощастило чи не зовсім? До по-
дій на Майдані життя хлопця із 

Львівщини Романа Дзівінсько-
го нічим особливо не вирізняло-
ся. Закінчив школу. Подався на 
заробітки. Досить швидко осво-
їв будівельну справу. Мріяв мати 
власний бізнес чи бодай не пере-
биватися заробленим від шабаш-
ки до шабашки. Тож два роки то-

му покинув усе й приїхав до сто-
лиці, щоб особистою участю зру-
шити з місця камінь перемін. 

— 6 лютого, — згадує Роман, 
— у намет завітав «добродій» з 
пакунком. Двічі перепи-
тав, чи належу я до «Пра-
вого сектору». 4
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР16

документи. реклама. оголошення

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» 
оголошує аукціон з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ», шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим 

фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику 
Першої української міжрегіональної товарної біржі  - https://www.pumtb.com.ua

Перелік кредитів, що надані юридичним особам та фізичним особам підприємцям:

Лоти  № № 464-470 виставляються до продажу на другі торги зі знижкою 10%.
Місцезнаходження лотів: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7
Ознайомлення з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, проводиться за їх місцезнаходженням в робочі дні з 10:00 до

15:00 год. після реєстрації учасника аукціону та укладення договору про конфіденційність, попередньо зателефонувавши за номером
(044) 200-01-32.

Умови продажу: 1. Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи,
крім кредитних спілок). 2. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Організатору аукціону винагороду за проведення аукціону. 3. Розмір
реєстраційного внеску – 685 грн. 00 коп.,без ПДВ. 4. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата гарантійного внеску
здійснюється до 17:00 год. 17.02.2016 року. 5. Торги щодо лотів № 464-470 відбудуться за наявності двох учасників. 6. Реєстраційні та га-
рантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок Першої української міжрегіональної товарної біржі (скорочено ПУМТБ),
код ЄДРПОУ 33448992, р/р 26001001001614 МФО 322540 ПАТ «КІБ» у м. Києві. 7. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті
України. 8. Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота. 9. Переможець аукціону на підставі протоколу про проведення аукціону укладає до-
говори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Переможець аукціону зо-
бов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний
внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті. 10. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією
договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покладаються на покупця-переможця
аукціону. 11. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аукціонів з продажу майна неплатоспроможних банків в електронній
формі», розміщених на сайті Організатора.

Організатор аукціону: Перша українська міжрегіональна товарна біржа, код ЄДРПОУ 33448992, тел. (0432)67-11-57, працює щоденно крім
вихідних з 09.00 до 18.00.

Час проведення аукціону: з 10:00 год. до 11:00 год. 18.02.2016 року.
Місце проведення аукціону: https://www.pumtb.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті Першій українській міжрегіональній товарній біржі

(https://www.pumtb.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» від 03.02.2016р.
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні та оплати гарантійного внеску до 17:00 год. 17.02.2016 року.

Оголошення про проведення аукціону №26-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
10.02.2016 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться

аукціон  №26-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон 
№ 36СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 10 лютого 2016 року о 15:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним

обсягом 11 196,000 т, ресурс лютого 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагаз-
видобування»: Позиція № 1: 56 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 352 т, транспортування авто-
транспортом. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає
вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК
Базилівщина): Позиція № 2: 21 лот, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 1470 т, транспортування залізницею.
Позиція № 3: 44 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1848 т, транспортування автотранспортом. Газ
вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає
вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яб-
лунівське ВПГ): Позиція № 4: 33 лоти, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 2310 т, транспортування залізни-
цею. Позиція № 5: 68 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2856 т, транспортування автотранспортом.
Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відпо-
відає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:
Позиція № 6: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 150 т, транспортування залізницею. Позиція № 7:
10 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування автотранспортом. Термін відвантаження
– 11.02.2016р.- 10.03.2016р. Стартова ціна за 1 тонну –  9093,41 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону
переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого
газу  здійснюється у лютому-березні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно
забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в
аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з
рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного
доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу
покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,
44 А, оф. 8 та закінчується 09.02.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ
«Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею
договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та прове-
дення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інфор-
мацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул.
Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ЦЦііннаа ззаа 11 ттнн,, ггррнн 
((ббеезз ППДДВВ ттаа 
ааккццииззннооггоо 
ппооддааттккуу))

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу               

((зз ППДДВВ))**,, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн            

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 50 6 6 083,12 9 093,41 454 670,50 300 2 728 023,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 4 6 083,12 9 093,41 909 341,00 400 3 637 364,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 150 4 6 083,12 9 093,41 1 364 011,50 600 5 456 046,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 5 6 083,12 9 093,41 181 868,20 100 909 341,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 80 9 6 083,12 9 093,41 727 472,80 720 6 547 255,20

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

6 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 100 6 6 083,12 9 093,41 909 341,00 600 5 456 046,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

7 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 18 6 083,12 9 093,41 181 868,20 360 3 273 627,60

автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во Качанівського 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

8 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200 12 6 083,12 9 093,41 1 818 682,00 2 400 21 824 184,00

автотранспортом:EXW  -  
Качанівське в-во Качанівського 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

9 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 27 6 083,12 9 093,41 181 868,20 540 4 910 441,40

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

10 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 200 18 6 083,12 9 093,41 1 818 682,00 3 600 32 736 276,00

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-
Розб. в-во. Качанівського 

ГПЗ(Інкотермс - 2010).  Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади лютого 

2016р.- І-II декади березня 2016р.

11 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 80 1 6 083,12 9 093,41 727 472,80 80 727 472,80

автотранспортом:EXW  - 
Долинський  ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади 
лютого 2016р.- І-II декади березня 

2016р.

12 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 200 3 6 083,12 9 093,41 1 818 682,00 600 5 456 046,00

автотранспортом:EXW  - 
Долинський  ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади 
лютого 2016р.- І-II декади березня 

2016р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом  
Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу   №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 09.02.2016р., за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок в І кварталі 2016 року складає 1494,72 грн./т (ставка акцизного податку на скраплений газ визначена 
Податковим кодексом та складає 57 євро за курсом НБУ станом на 1-ше число кожного кварталу окремо).

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2000). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

10 300

93 662 123,00

 
№ 
лота 

Найменування об`єкту продажу  
Короткий опис застави 

Початкова 
ціна, грн.,  
без ПДВ № Договору Дата початку Дата 

закінчення 

464 

0004/07/00-KHE... 24.07.2007 29.03.2013 Виробничі приміщення — виробничий корпус (літ. А), заг. 
пл. 3452,80 м2, виробничі приміщення заг. пл. 9618,6 кв.м., 
виробничі приміщення — будівля цеху металоконструкцій, 
заг. пл. 1825,40 м2, м. Київ, вул. Жмеринська. Будівля 
санпобутблоку пл. 2764 кв.м., м. Київ, вул. Жмеринська. 
Майнові права на будівництво за адресою: м. Київ, пр-т 
Перемоги. Майнові права на нерухомість, будівництво якої 
незавершено (квартири, вбудовано-прибудовані нежитлові 
приміщення), м. Київ, вул. Санаторна. Виробниче 
обладнання, крани, виробничі лінії, офісне обладнання. 
Автонавантажувачі: 62-7FD30V3300 та 62-
7FD30V3300+ЕС242, 2006 р.в. Майнові права — частки в 
статутному капіталі підприємств. Цінні папери. Поруки ЮО. 
Порука ФО. 

129 124 966,00    

0010/11/11-KL 28.04.2011 30.05.2014 
113/05/00-KL... 19.04.2005 30.06.2017 

1-0007/11/00-KL 26.09.2011 31.01.2013 
1-0010/13/11–KL  14.03.2013 14.09.2013 

113/05/00-KL 19.04.2005 15.04.2010 
59/06/00-KL 10.03.2006 15.04.2010 

77/08/00-К 14.05.2008 15.04.2010 

465 
0041/07/26-KL 13.12.2007 12.12.2008 Товари в обороті (мопеди). Порука ФО. 

306 314,00   
0071/08/26-KLMVi 08.10.2008 06.10.2009 Напівпричепи марки BODEX KIS 3P 2008 р.в., 4 од. 

466 0005/08/25-KLI 10.06.2008 30.09.2013 

Нежитл. будівля автозаправочної станції пл. 994,3 м2 та 
земельна ділянка пл. 1,717 га, Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н, с. Бояни, вул. Головна. Комплекс 
виробничих приміщень пл. 8 415,5 кв.м. та земельна 
ділянка 0,5140 га, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. 
Бояни, вул. Індустріальна. Виробниче обладнання (лінія з 
виробництва тротуарної плитки, металочерепиці, прес-
форми, ін.), два баштових крани. Товари в обороті 
(будівельні матеріали). 

15 858 429,00    

467 3-0005/13/23-KL 14.06.2013 13.06.2016 
Два автобуси Volkswagen Crafter моделі А308.51, 2011 р.в.; 
автобус Volkswagen моделі Crafter, 2013 р.в.; автобус 
Volkswagen моделі Crafter, 2012 р.в. Порука фіз.особи.  

1 326 786,00    

468 0032/06/10-KL 19.02.2007 16.02.2011 
Приміщення виробничого цеху пл. 650,9 м2, Івано-
Франківська обл., Тисменицький р-н, смт. Єзупіль, вул. 
Бандери. Обладнання для виробництва круп. Порука ФО. 

751 780,00   

469 

0006/07/20-KL 12.02.2007 15.07.2011 Екскаватор марки Катерпілер-428С 1997р.в., баштовий 
поворотний кран марки Liebherr 1994р.в., самохідний кран 
АТТ 680 1992р.в., автокран марки XCMG, моделі QY50K 
2006р.в., автокран марки ZOOMLION, моделі QY30V, 
2006р.в. Обладнання: частини сталеві металевих 
будівельних риштувань. Обладнання  для колірування 
фарб в кількості 5-ти комплектів. Порука ФО. 

3 747 471,00    
0032/07/20-KLI 29.10.2007 15.07.2010 

470 

0015/07/11-KLMVI 10.07.2007 15.10.2009 Майнові права на об'єкт незавершеного будівництва 
заг.пл. 16,5 тис. м2, м. Херсон, вул. Філатова. Майнові 
права на частку в статутному капіталі підприємства. 
Товари в обороті (будівельні матеріали). Порука ФО. 

19 745 313,00    
0018/07/11-KLMV 04.09.2008 02.11.2009 

 

реклама  оголошення   виклики до суду

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 січня 2016 р. № 37
Київ

Деякі питання виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ та державної соціальної допомоги
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 318 «Про удос-

коналення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціаль-
ної допомоги» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 905) зміни, що додаються.

2. Установити, що банки, які до дати набрання чинності цією постановою стали переможцями кон-
курсу з визначення уповноважених банків, через які повинна здійснюватися виплата заробітної плати
працівникам бюджетних установ, і у тримісячний строк не забезпечили виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 318, припиняють виконання функцій уповноваженого
банку на підставі рішення постійно діючої конкурсної комісії.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом місяця за
умови виконання вимог пункту 2 цієї постанови вжити в установленому порядку заходів до укладення
договорів не менше ніж з трьома уповноваженими банками для виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ.

4. Міністерству соціальної політики у двомісячний строк забезпечити приведення власних норма-
тивно-правових актів у відповідність із цією постановою та подати Кабінету Міністрів України проекти
актів щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із нею для проведення виплат
державної соціальної допомоги через уповноважені банки.

5. Міністерству фінансів у двомісячний строк забезпечити приведення власних нормативно-право-
вих актів у відповідність із цією постановою.

6. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання державного сектору економіки відкрити
та/або перевести рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності до уповноважених банків,
які визначені за результатами проведення відкритого конкурсу.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу одинадцятого змін, затвер-
джених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2016 р. № 37

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 318

Доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Уповноваженими банками можуть бути банки:
частка активів яких становить не менш як 1 відсоток активів банківської системи;
які на час проведення конкурсу провадять діяльність на банківському ринку не менше трьох років;
які володіють облігаціями внутрішньої державної позики в розмірі не менш як 20 відсотків регуля-

тивного капіталу банку;
до яких протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії

Національним банком не застосовувались заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припи-
нення здійснюваних банком операцій у зв’язку з виявленням фактів здійснення операцій з підвищеним
ризиком та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

які протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії до-
тримуються економічних нормативів, установлених Національним банком;

які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом,
та не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати
зборів, штрафів, пені;

у яких відсутня заборгованість із сплати податків і зборів;
щодо яких, або до власників істотної участі в яких, або до пов’язаних осіб яких не було застосовано

Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку
чи Євросоюзом санкцій протягом останніх дванадцяти місяців на момент подання документів до по-
стійно діючої комісії;

у яких кількість емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток) державної ба-
гатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, становить не менш як 10
відсотків загальної кількості емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, є уповноваженими банками на постійній
основі.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 грудня 2015 р. № 1432-р
Київ

Про внесення змін до Національного плану заходів 
з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України

Внести до Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Єв-
ропейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 р. № 805, — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 2015 р. № 354, такі зміни:

у пункті 18 у графі «Відповідальні за виконання» слово «Держземагентство» замінити словом
«Держ геокадастр»;

у пункті 19: 
у графі «Строк» слова і цифри «червень 2015 року» замінити словами і цифрами «березень 2016

року»;
у графі «Відповідальні за виконання» слово «Держземагентство» замінити словом «Держгеока-

дастр».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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Хотинський районний суд Чернівецької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 02 березня 2016 року об 11.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Хотин, вул. Незалежності, 25 А, Черні-
вецької області, Алієва Аміль Закір Огли, 07.09.1980 року народження,
(останнє відоме місце реєстрації та проживання за адресою: вул. Се-
менчука, 59, с. Атаки Хотинського району Чернівецької області), 
як відповідача по цивільній справі № 724/1203/15-ц, провадження 
№ 2/724/70/16 за позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України (МТСБУ) до Алієва Аміль Закір Огли про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною виплатою.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розгляда-
тись в його відсутності.

Суддя А.І. Руснак

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання як відповідача Ільєнко Ларису Андріївну (Луганська обл., м. Лу-
ганськ, вул. Побєдоносна, буд. 21, кв. 219) по цивільній справі №
409/3425/15-ц за позовною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» до Ільєнко Лариси
Андріївни про стягнення заборгованості за договором кредиту № 550-3/1-
000873 від 23.02.2007 року.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016 року (резервна дата
22.02.2016 року) о 09 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського район-
ного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі
ст. 224 ЦПК України.

Суддя Полєно B.C.

Рубіжанський міський суд Луганської області повідомляє Кузьменкова
Олександра Сергійовича, що у цивільній справі № 425/3860/15-ц за позовом
Губіної Наталії Леонідівни до Кузьменкова Олександра Сергійовича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Служба у справах
дітей Харківської районної державної адміністрації, про надання дозволу на
виготовлення проїзного документа дитини для виїзду за кордон та надання
дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг шістнадцятиріч-
ного віку, без згоди та супроводу другого з батьків, 29.12.2015 року ухвалено
заочне рішення про часткове задоволення позовних вимог. Заочне рішення
може бути переглянуто Рубіжанським міським судом Луганської області на
підставі заяви про перегляд заочного рішення, яку ви маєте право подати про-
тягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення. У випадку неподання
вами названої заяви, заочне рішення набере законної сили.

Суддя Д.С. Коваленко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання як відповідача Аксьонову Олену Миколаївну (Луганська обл., Лу-
тугинський район, м. Лутугине, просп. Миру, буд. 11, кв. 37) по цивільній
справі № 409/3491/15-ц за позовною заявою Публічного акціонерного то-
вариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Аксьонової Олени Мико-
лаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016 року (резервна дата
22.02.2016 року) о 10 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського район-
ного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адре-
сою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідачів на підставі
ст. 224 ЦПК України.

Суддя Полєно В.С.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Задорожного Олек-
сандра Івановича, 21.06.1955 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Чер-
нівці, бульвар Героїв Сталінграду, 4/109, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Задорожного
Олександра Івановича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09-00 год. 09 лютого 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на
позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Радивилівський районний суд Рівненської області викликає як відпові-
дача Козак Тетяну Сергіївну (останнє відоме місце проживання: 96400, АР
Крим , смт Чорноморське, вул. Шейхларська, 15) в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Прибиш Юрія Івановича, Черняк Людмили Іва-
нівни до Козак Тетяни Сергіївни про визнання особи такою, що втратила
право на спадкування.

Судове засідання відбудеться 24 лютого 2016 року об 11.00 годині в при-
міщенні Радивилівського районного суду за адресою: м. Радивилів, Рівнен-
ська область, вул. І. Франка, 8.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Козак Т.С. вважається
належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду справи.
В разі невки в судове засідання справа вирішуватиметься у відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів.

Суддя Л.І. Прачук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Долбова Олександра Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Долбов Олександр Олександрович, що мешкає
за адресою: м. Сіверськ Артемівського району Донецької області, вул.
Енергетиків, 34, кв. 18, викликається на 11.00 годину 16 лютого 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169
ЦПК України справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Харківського районного суду Харківської області знахо-
диться цивільна справа №635/8675/15-ц, провадження № 2/635/225/2016
за позовною заявою Гайдук Андрія Олександровича, Гайдук Катерини Олек-
сандрівни до Лялюк Олени Іванівни, Лялюк Марини Володимирівни, Пів-
денноміської ради Харківського району Харківської області про визнання
права власності в порядку набувальної давності.

Лялюк Олена Іванівна та Лялюк Марина Володимирівна, останнє відоме
місце проживання яких: Харківська область, Харківський район, м. Пів-
денне, вул. Освіти, б. 14, викликаються як відповідачі в судове засідання на
12 лютого 2016 року об 11-00 год. в кабінет № 5, розташований в примі-
щенні Харківського районного суду Харківської області за адресою: 62458,
Харківська область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. Калініна, б.
18, тел. (057) 7456840.

Суддя Н.М. Токарєва

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39 А) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційного банку «Приватбанк» до Мартиненко Елеонори Юріївни
про стягнення боргу за кредитним договором. Відповідач у справі Мар-
тиненко Елеонора Юріївна, 1969 року народження, офіційно зареєс-
трована за адресою: м. Авдіївка Донецької області, вул. Корольова,
8/60, викликається на 22 лютого 2016 року о 10-00 год. до суду,
каб.№1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т.А.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На заміщення вакантних посад:
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з боксу,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслування академічного,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках

і каное,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з лижних гонок,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики спортивної,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики художньої,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з фехтування,
- державний тренер штатної команди національних збірних команд України з волейболу та волейболу

пляжного,
- державний тренер штатної команди національної збірної команди України з велосипедного спорту,
- державний тренер штатної команди національних збірних команд України з неолімпійських видів

спорту,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики спортивної (чо-

ловіки),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і

каное,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з велосипедного спорту (БМХ),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з лижних гонок,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з фігурного катання на ков-

занах,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики спортивної

(жінки),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики художньої,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гандболу (чоловіки),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу (чоловіки),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві (жінки),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з важкої атлетики (чоловіки),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з велосипедного спорту (шосе),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики (група бага-

тоборств),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з карате,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з підводного спорту,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі скелелазіння,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з таїландського боксу Муей

Тай,
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики (група ме-

тань),
- головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики (група ви-

тривалості).
Загальні вимоги для конкурсантів на посади державного та головного тренера:
- повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);
- післядипломна освіта в галузі управління;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи за професіями не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відповідного виду спорту в Україні (для

претендентів на посаду державного тренера), Програма підготовки національної збірної команди України з
виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спорту до
Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи (для претендентів на посаду головного тренера); приймаються
протягом 30 календарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон
для довідок: 289-12-75.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в
судові засідання в якості відповідачів:

Кузьменко Галину Степанівну (Луганська обл., Лутугинський
район, смт Георгіївка, вул. Зарічна, буд. 13) о 13 год. 00 хв. по ци-
вільній справі №409/2170/15-ц;

Осадчого Володимира Дмитровича (Луганська обл., Лутугин-
ський район, селище Георгіївка, вул. Миру, буд. 1) о 13 год. 30 хв.
по цивільній справі № 409/2166/15-ц;

Дубіну Володимира Юрійовича (Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Франка, буд. 19) о 14 год. 00 хв. по цивільній справі № 409/2161/15-
ц;

Каралкіну Ніну Мамедівну (Луганська обл., м. Луганськ, вул. Ко-
мунальна, буд. 56) о 14 год. 30 хв. по цивільній справі №
409/2157/15-ц;

Даниловського Володимира Миколайовича (Луганська обл., Лу-
тугинський район, м. Лутугине, вул. Чехова, буд.2-А, кв. 33) о 15 год.
00 хв. по цивільній справі № 409/2156/15-ц;

Бессараба Бориса Сергійовича (Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Геологічеська, буд.5, кв. 3) о 15 год. 30 хв. по цивільній справі №
409/2144/15-ц;

Блохіну Галину Іванівну (Луганська обл., Лутугинський район, с-
ще Успенка, вул. Радянська, буд. 130) о 16 год. 00 хв. по цивільній
справі № 409/2147/15-ц за позовними заявами ПАТ Банк «ТРАСТ»
про стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 09.02.2016 року (резервна дата
15.02.2016 року) у залі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200,
Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справи без участі відповідачів на
підставі ст. 224 ЦПК України. 

Суддя Полєно B.C.

Забудовник ТОВ «Зв’язок Плюс», за адресою: м.
Київ-03142, бульвар Академіка Вернадського,79-А (літ.В) пла-
нує виконати загально-будівельні роботи по реконструкції Ад-
міністративно-складської будівлі за адресою: бульвар
Академіка Вернадського,79-А (літ.В). А саме: надбудова двох
поверхів з мансардою.

Згідно з Декларацією про початок виконання будівельних
робіт від 19 січня 2016 року, № РВ 082160190645, будівельні
роботи будуть проводитись з 1 (першого) кварталу 2016 року
по 4 (четвертий) квартал 2016 року.

Просимо висилати ваші пропозиції, зауваження або поба-
жання в зв’язку з реконструкцією будівлі за адресою: м. Київ-
03142, бульвар Академіка Вернадського,79-А (літ.В).

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області
викликає відповідача Тагиєва Олександра Таги оглу (останнє відоме
місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60 р. Жов-
тня, 34-А, кв. 12) в судове засідання по цивільній справі №
524/10005/15-ц, 2/524/436/16 за позовом Тагиєвої Олени Володими-
рівни до Тагиєва Олександра Таги оглу про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено о 08 год. 30 хв. 22 лютого 2016 року
в приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева,
29/5, к. 25.

Явка до суду є обов’язкова.
У разі неявки відповідача Тагиєва Олександра Таги оглу справа буде

розглянута за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення
на підставі наявних у справі доказів.

Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки в
судові засідання та зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С.Г. Нестеренко

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Арте-
мівськ, Донецька область, вул. Артема, 5, каб. 202) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПРАВЕКС БАНК» до Рикусова Олександра Сергійовича, Рикусова
Сергія Івановича, Рикусової Тетяни Лазарівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідачі по справі Рикусов Олександр Сергійович, Рикусов Сергій
Іванович зареєстровані за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька
область, м. Єнакієве, сел. Ольховатка, вул. Матросова, 13, та Рикусова
Тетяна Лазарівна, зареєстрована за адресою, вказаною в позовній заяві:
Донецька область, м. Єнакієве, сел. Ольховатка, вул. Февральська, 55,
викликаються 10 лютого 2016 року о 09 годину 00хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т.В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом Кім Віктора
Андрійовича до Курянської Людмили Володимирівни, Курянського Ан-
дрія Леонідовича, Макаренка Володимира Миколайовича, Курянського
Олексія Андрійовича, Юн Олександра Анатолійовича про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Відповідачі у справі Курянська Людмила Володимирівна, Курянський
Андрій Леонідович, Макаренко Володимир Миколайович, Курянський
Олексій Андрійович, Юн Олександр Анатолійович, що мешкають за ад-
ресою: м. Артемівськ, Донецької області, вул. Базарна, 60, викликаються
об 11 годині 18 лютого 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у роз-
гляді вказаної справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідачів відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК
України справа може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Білокуракинський районний суд Луганської області

повідомляє, що 07 грудня 2015 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/2229/15-ц за позовом Федорченка

Юрія Івановича до Коляди Ігоря Миколайовича про ви-

знання дійсним договору купівлі-продажу, визнання

права власності на транспортний засіб та звільнення з-

під арешту та винесено рішення про задоволення по-

зову в повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Коваленко Олену Ген-
надіївну як відповідача в судове засідання по цивільній
справі №426/4810/15-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк»
до Коваленко О. Г. про стягнення кредитної заборгова-
ності, що відбудеться 12 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
України.

Суддя С. А. Пчолкін

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Цуркан Вікторію Геннадіївну (Луганська обл., м. Луганськ,
вул. 2 Краснознамьонная, буд. 49б, кв. 88) по цивільній справі № 409/3487/15-ц
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Цур-
кан Вікторії Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016 року (резервна дата 22.02.2016
року) о 08 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської
області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст.
224 ЦПК України.

Суддя Полєно B.C.

Втрачені Свідоцтво
про право власності для
прогулянкових суден та
Свідоцтво про право
плавання під державним
прапором України на
судно «ВОРГОЛ» моделі
REGAL 3030 CRUISER, що
належить Держак Д.Л., 

вважати недійсними.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове засідання
Кудюкіну Наталію Сергіївну та Кудюкіна Дмитра Сергійовича як відпо-
відачів у цивільній справі № 522/17654/15ц, за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «Надра» до Кудюкіна Дмитра Сергійовича,
Кудюкіної Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 24 лютого 2016 року о 12-45 годині в приміщенні Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: Одеса, вул. Балківська, 33, зал
№105 (суддя Домусчі Л. В.). У разі неявки відповідачів без поважних
причин, справа буде розглянута за їх відсутності.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Маковецьку
Катерину Іванівну як відповідачку у цивільній справі за позовом Маковецької
Людмили Володимирівни до Маковецької Катерини Іванівни про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 12 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. та 16
лютого 2016 року о 09 год. 00 хв., який відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 208.

В разі Вашої неявки, справу буде розглянуто за наявними матеріалами
справи.

Суддя Пухна О.М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Сав-
ченка Олега Федоровича по цивільній справі № 2/756/699/16р. за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПРАВЕКС-БАНК» до Савченка Олега Федоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, розгляд якої призначено
17.02.2016 на 14:15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 27, суддя Богдан
О.О. У разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності відповідача.
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реклама. оголошення
Повідомлення 

ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з

10.02.2015 запроваджує:
1) тарифи (тарифний план) «green»

для абонентів неконтрактної форми об-
слуговування;

2) тарифи на послуги «A», «В», «С»,
«V» та «S» для абонентів неконтрактної
форми обслуговування.

Із детальною інформацією про внесені
зміни можна ознайомитись в  місцях про-
дажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на
сайті www.3mob.ua. Отримати інформа-
цію можна також за телефоном Контакт-
центру 0-800-50-11-88.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Да Коста Да Сілва Антоніо 
як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/622/16 за позовом Пустовіт Ірини
Миколаївни до Да Коста Да Сілва Антоніо,
третя особа: служба у справах дітей Обо-
лонського району м. Києва про позбав-
лення батьківських прав у судове
засідання на 03 березня 2016 р. о 10.30
год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-Є, каб. 24, суддя Шумейко О.І.

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

В провадженні Ірпінського міського

суду Київської області перебуває цивільна

справа за позовом Медведєва Геннадія

Євгеновича до Серба Павла Павловича

про стягнення коштів.

Суд викликає на 15.02.2016 р. на 10.00

год. Серба Павла Павловича як відпові-

дача. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Апеляційний суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Герреро Ромеро
Фреді Джадір, Пустомитівську районну дер-
жавну адміністрацію для участі у розгляді
цивільної справи за апеляційною скаргою
Грицай Катерини Вікторівни на рішення Пус-
томитівського районного суду Львівської об-
ласті від 04 листопада 2015 року у справі за
позовом Грицай Катерини Вікторівни до Гер-
реро Ромеро Фреді Джадір, третьої особи —
Пустомитівської районної державної адмініс-
трації Львівської області про позбавлення
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 29 лютого
2016 року о 14 год. 45 хв. в приміщенні Апе-
ляційного суду Львівської області за адре-
сою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Кабаль І.І.

В Овідіопольському районному суді Оде-
ської області суддею Гандзій Д.М. 25.02.2016
року об 11.00 год. буде слухатись цивільна
справа № 509/4911/15 за позовом Лозового
Сергія Івановича до Бабкіної Олени Олексан-
дрівни, 3-ті особи: Відділ державної виконав-
чої служби Овідіопольського районного
управління юстиції в Одеській області, ЖБК
«Кварт-Сервіс» про визнання права власності
на об’єкт нерухомості.

Овідіопольський районний суд Одеської об-
ласті пропонує відповідачці Бабкіній Олені
Олександрівні або представнику подати пояс-
нення, заперечення та всі наявні у них докази
у справі особисто або через представника. У
разі неявки в судове засідання Бабкіної Олени
Олександрівни справа може бути розглянута
за її відсутності.

Суддя Гандзій Д.М.

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача Біло-
церковича Ігоря Андрійовича, який
зареєстрований    за адресою: Луганська
область, Попаснянський район, с. Вов-
чоярівська, вул. Пролетарська, б. 3.

У судове засідання по цивільній справі
№ 423/807/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 5 лютого 2016 року о 13 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача Боров-
ську Оксану Миколаївну, яка мешкає за
адресою: Луганська область, Попаснян-
ський район, м. Золоте-5, вул. Корчагіна,
б. 1.

У судове засідання по цивільній справі
№ 423/672/15-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 5 лютого 2016 року о 14 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача Ря-
бініна Андрія Миколайовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, с. Новотош-
ківське, вул. Партизанська, б. 19, кв. 6.

У судове засідання по цивільній справі
за № 423/809/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 05 лютого 2016 року
о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Суворова, 6, каб. № 7.

У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А.В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача
Панченко Ольгу Вікторівну, яка зареєс-
трована за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, с. Оріхове, вул.
Жуковського, б. 68.

У судове засідання по цивільній справі
за № 423/815/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 05 лютого 2016
року о 13 год. 30 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Втрачені державні акти на право
власності на земельні ділянки серії 
ЯЖ 875043, ЯЖ 875044, ЯЖ 875045, ви-
дані 13.02.2009 Управлінням земельних
ресурсів у Вишгородському районі Київ-
ської області на ім’я Король Наталії Іва-
нівни, 

вважати недійсними.

Втрачений судновий білет та реєс-

траційні документи  на гідроцикли
BRP RXP XRS та BRP GTX LTD бортові но-
мери UA1774KV та UA1775KV на ім’я Кар-
пінська Анастасія Олексіївна,

вважати недійсними.

Печерський районний суд м. Києва у зв’язку з судовим розглядом цивільної справи за позовом Жукової
Галини Анатоліївни до власника істотної участі та керівника Публічного акціонерного товариства «БАНК КАМ-
БІО» Тарадайко Наталії Анатоліївни, голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Іоселіані О.О., Головного
бухгалтера ПАТ «Банк Камбіо» Комарницької О.В., керівника Донецької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Вербиць-
кого К.Ю., керівника Донецької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Гуржеєва О.С., керівника Запорізької дирекції ПАТ
«Банк Камбіо» Гаркуші Л.Й., керівника Криворізької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Вишняков С.Л., керівника
Луганської дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Паєвська Н.О., керівника Криворізької дирекції ПАТ «Банк Камбіо»
Золотар О.А., керівника Київської дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Філоненко І.І., члена спостережної ради ПАТ
«Банк Камбіо» Ішкова Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Батурлін М.О., члена спостережної
ради ПАТ «Банк Камбіо» Українець Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Кусяка Д.С., голови
спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Запорожченко В.В., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо»
Дердюк О.Г., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Шейбут Д.В., першого заступника голови прав-
ління ПАТ «Банк Камбіо» Кондратенко Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Полянської Т.П. за-
ступника голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Тарадайко Д.О., заступника голови правління ПАТ
«Банк Камбіо» Гончар Т.Д., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Гаркуша Л.Й., члена правління
ПАТ «Банк Камбіо» Іщенко К.О., власника істотної участі ПАТ «Банк Камбіо» Чебаненка А.К., треті особи На-
ціональній банк України, Публічне акціонерне товариство «БАНК КАМБІО» про стягнення коштів за депозитним
договором:

До уваги: Паєвська Ніна Олександрівна, Іоселіані Олександр Олександрович, Запорожченко Владислав Ва-
димович, Чебаненко Андрій Костянтинович, Тарадайко Дмитро Олександрович, Полянська Тамара Павлівна,
Дердюк Ольга Григорівна, Українець Людмила Володимирівна, Ішкова Лариса Вікторівна, Гуржеєва Ольга
Сергіївна, Кондратенко Лілія Володимирівна, Батурлін Марина Олександрівна, Вербицький Костянтин Олек-
сандрович, Гаркуша Лідія Йосипівна, Гончар Тетяна Дмитрівна, Кусяка Дар’я Сергіївна, Іоселіані Олександр
Олександрович, Філоненко Інна Ігорівна, Золотар Оксана Анатоліївна.

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом Жукової Галини Анатоліївни до власника істотної участі та керівника Публічного акціонерного то-
вариства «БАНК КАМБІО» Тарадайко Наталії Анатоліївни, голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Іосе-
ліані О.О., Головного бухгалтера ПАТ «Банк Камбіо» Комарницької О.В., керівника Донецької дирекції ПАТ
«Банк Камбіо» Вербицького К.Ю., керівника Донецької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Гуржеєва О.С., керівника
Запорізької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Гаркуші Л.Й., керівника Криворізької дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Ви-
шняков С.Л., керівника Луганської дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Паєвська Н.О., керівника Криворізької дирекції
ПАТ «Банк Камбіо» Золотар О.А., керівника Київської дирекції ПАТ «Банк Камбіо» Філоненко І.І., члена спос-
тережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Ішкова Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Батурлін М.О.,
члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Українець Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Ку-
сяка Д.С., голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Запорожченко В.В., заступника голови правління
ПАТ «Банк Камбіо» Дердюк О.Г., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Шейбут Д.В., першого за-
ступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Кондратенко Л.В., члена спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо»
Полянської Т.П. заступника голови спостережної ради ПАТ «Банк Камбіо» Тарадайка Д.О., заступника голови
правління ПАТ «Банк Камбіо» Гончар Т.Д., заступника голови правління ПАТ «Банк Камбіо» Гаркуші Л.Й.,
члена правління ПАТ «Банк Камбіо» Іщенко К.О., власника істотної участі ПАТ «Банк Камбіо» Чебаненка А.К.,
треті особи Національній банк України, Публічне акціонерне товариство «БАНК КАМБІО» про стягнення коштів
за депозитним договором, яке відкладено до 23.02.2016 на 11:30 год. та відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 42-а, каб. 30. Суддя О. В. Батрин

Апеляційний суд Житомирської області ви-
кликає у судове засідання як відповідачів: Пелі-
ховську Олександру Миколаївну, яка мешкає:
вул. А. Ахматової, 14-Б, кв. 199, м. Київ; Лев-
ченка В’ячеслава Станіславовича, який мешкає:
вул. Срібнокільська, 8, кв. 56, м. Київ; Чех Анну
Юріївну, яка мешкає: вул. В. Висоцького, 2, кв.
282, м. Дніпропетровськ; Медвідь Валентина
Олександровича, який мешкає: вул. Ярославів
Вал, 21-а, кв.10, м. Київ; Єжель Наталію Климен-
тівну, яка мешкає: вул. Боткіна, 4, кв. 27, 
м. Київ; Полякова Владислава Вікторовича, який
мешкає: вул. Гоголівська, 2, кв.8, м. Київ; Ста-
сюка Костянтина Володимировича, який меш-
кає: вул. О. Шмідта, 26-б, кв. 84, м. Київ; Нікітіна
Миколу Олексійовича, який мешкає: вул. Кули-
кове поле, 3, кв. 23, м. Севастополь; Галінського
Олександра Іуліановича, який мешкає: вул. 
М. Говорова, 3-а, кв. 50, м. Одеса; Федорова Ан-
дрія Юрійовича, який мешкає: вул. Тимошенка,
13, кв. 304, м. Київ; Токарєва Олега Олександро-
вича, який мешкає: вул. Наб. Корчуватська, 90,
кв. 28, м. Київ; Акінфієва Олега Станіславовича,
який мешкає: вул. Василенка, 17-а, кв. 53, 
м. Київ; Савченка Олександра Ілліча, який меш-
кає: вул. О.Гончара, 74-а, кв. 4, м. Київ; Матю-
шенко Марину Володимирівну, яка мешкає: вул.
Хрещатик, 4, кв. 16, м. Київ по цивільній справі
№ 611/2706/12 за позовом прокурора Житомир-
ської області в інтересах держави за апеляцій-
ною скаргою заступника прокурора області на
рішення Коростишівського районного суду від
20.10.2015.

Судове засідання відбудеться 16 лютого
2016 року о 12 год. 10 хв. в приміщенні Апеля-
ційного суду Житомирської області за адре-
сою: м. Житомир, вул. 1 Травня, 24.

Суддя Павицька Т. М.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А»)
розглядає цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Соловйової
Наталії Степанівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Соловйова Н.С. викликається
на 25 лютого 2016 року на 09.00 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 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;

— за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Ганіч Олени Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Ганіч О.М. викликається на 
25 лютого 2016 року на 09.10 годину до До-
бропільського міськрайонного 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 засі-
дання відповідачів, необхідно повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності на підставі наяв-
них у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Діденко C.O.

Новопсковський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів Тарануху Валентину Ан-
дріївну, Зайцеву Олену Володимирівну у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Таранухи
Валентини Андріївни, Зайцевої Олени Володими-
рівни про стягнення боргу, яке відбудеться 15 лю-
того 2016 року о 15 год. 00 хв. (резервна дата
судового засідання — 22 лютого 2016 року о 15
год. 00 хв.); Туровську Людмилу Володимирівну,
Туровського Олександра Юрійовича у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом
Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Туровської
Людмили Володимирівни, Туровського Олександра
Юрійовича про стягнення боргу, яке відбудеться 15
лютого 2016 року о 15 год. 20 хв. (резервна дата су-
дового засідання — 22 лютого 2016 року о 15 год.
20 хв.); Стеганець Ірину Миколаївну, Каркачову Га-
лину Михайлівну, Каркачову Олену Олександрівну
у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до
Стеганець Ірини Миколаївни, Каркачової Галини
Михайлівни, Каркачової Олени Олександрівни про
стягнення боргу, яке відбудеться 15 лютого 2016
року о 15 год. 40 хв. (резервна дата судового засі-
дання — 22 лютого 2016 року о 15 год. 40 хв.);
Скнаріна Івана Івановича, Скнаріна Геннадія Івано-
вича, Скнаріну Вікторію Юріївну, Терник Віталія Во-
лодимировича, Старцеву Аліну Олексіївну у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Скнаріна
Івана Івановича, Скнаріна Геннадія Івановича, Скна-
ріної Вікторії Юріївни, Терник Віталія Володимиро-
вича, Старцевої Аліни Олексіївни про стягнення
боргу, яке відбудеться 15 лютого 2016 року о 16
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 22
лютого 2016 року о 16 год. 00 хв.) в 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 Ю. О. Бондар

Іллічівський районний суд м. Маріуполя До-
нецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 231) розглядає цивільну справу за
позовом Небесної Олени Олександрівни до
Брайкова Дмитра Ілліча про визнання особи
такою, що втратила право користування
жилим приміщенням. Відповідач по справі
Брайков Дмитро Ілліч, який зареєстрований:
м. Маріуполь, вул. Баха, 63, викликається о
14.30 годині 4 лютого 2016 року до суду, кабі-
нет № 14, 15, для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності на підставі
ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судові засідання відпові-
дачів по цивільних справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення кредитної за-
боргованості до Чібінєєвої Наталії Сергіївни (м. Луганськ, кв. Ольховський, б.10, кв.197,
справа № 409/2176/15-ц) о 08:00 год.; Шевцової Світлани Сергіївни (Луганська обл., Луту-
гинський район, смт Леніна, вул. Комсомольська, б.1, кв.9, справа № 409/2167/15-ц) о 08:20
год.; Костюкова Антона Івановича (м. Луганськ, кв. Южний, б. 6 а, кв. 112, справа №
409/2198/15-ц) о 08:40 год.; Дреєва Юрія Івановича (Луганська обл., Лутугинський район,
смт Георгіївка, вул. Піщана, б.24, справа № 409/1768/15-ц) о 09:00 год.; Радченка Анатолія
Володимировича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Біле, вул. Островського, б.26,
справа № 409/1784/15-ц) о 09:20 год.; Бондаренка Сергія Михайловича (м. Луганськ, кв.
Зарічний, б.2, кв.162, справа № 409/1765/15-ц) о 09:40 год.; Юрківої Тетяни Вікторівни (Лу-
ганська обл., Лутугинський район, с. Розкішне, вул. Знаменка, б.5, справа №409/1773/15-
ц) о 10:00 год.; Дреєвої Лариси Анатоліївни (Луганська обл., Лутугинський район, смт
Георгіївка, вул. Піщана, б.24, справа № 409/1504/15-ц) о 10:20 год.; Матченка Георгія Воло-
димировича (м. Луганськ, вул. Шелунова, б.69, справа № 409/1351/15-ц) о 10:40 год.; Ри-
жанкова Едуарда Івановича (м. Луганськ, кв. Степовий, б.18, кв.123, справа 
№ 409/1350/15-ц) об 11:00 год.; Скляревської Лілії Сергіївни (Луганська обл., Лутугинський
район, смт Круглик, вул. Гагаріна, б. 2, справа № 409/1355/15-ц) об 11:20 год.; Журавель
Інни Анатоліївни ( м. Луганськ, вул. Щорса, б.17, справа 409/1337/15-ц) об 11:40 год.; За-
бавки Любові Петрівни (Луганська обл., Лутугинський район, смт Успенка, вул. Леніна, б.
347, справа № 409/28/15-ц) о 13:00 год.; Ліцманової Людмили Валеріївни (м. Луганськ, кв.
Зарічний, б.9, кв.91, справа № 409/26/15-ц) о 13:20 год.; Рєзника Артема Андрійовича (Лу-
ганська обл., Лутугинський район, смт Леніна, вул. Кошового, б. 15, кв.1, справа 
№ 409/1365/14-ц) о 13:40 год.; Чередниченко Тетяни Анатоліївни (Луганська обл., Лутугин-
ський район, смт Біле, вул. 1-го Травня, б.130, справа №409/1377/14-ц) о 14:00 год.; Агар-
кова Іларіона Борисовича (м. Луганськ, кв. Мирний, б.5, кв.118, справа №409/1379/14-ц) о
14:20 год.; Базілевича Андрія Вікторовича (Луганська обл., Лутугинський район, с. Весела
Тарасівка, вул. Шевченка, б.2, справа №409/1482/14-ц) о 14:40 год.; Овчаренка Богдана Ва-
лерійовича та Овчаренко Любові Григорівни (м. Луганськ, вул. Львівська, б. 33, справа
№409/3035/15-ц) о 15:00 год.; Реблян (Гаргат) Олени Йосипівни, Гаргат Йосипа Миколайо-
вича та Гаргат Людмили Миколаївни (Луганська обл., Лутугинський район, с. Першозва-
нівка, вул. Леніна, б.47, справа №409/3037/15-ц) о 15:20 год.

Судові засідання відбудуться 22.02.2016 року (резервна дата 26.02.2016 р.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 224 ЦПК
України. 

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судові засідання відпові-
дачів по цивільних справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення кредитної забор-
гованості до Компанієць Олени Юріївни (Луганська обл., Лутугинський район, смт Успенка,
вул. Радянська, б. 64 а, справа № 409/1372/14-ц) о 08:00 год.; Черкесова Дмитра Володими-
ровича (м. Луганськ, вул. Мадридська, б. 28, справа № 409/1370/14-ц) о 08:20 год.; Гонтар
Марини Вікторівни (м. Луганськ, кв. Степовий, б.5, кв. 47, справа № 409/60/15-ц) о 08:40
год.; Котика Олега Борисовича (м. Луганськ, кв. Гаєвого, б.23, кв.59, справа 
№ 409/13/15-ц) о 09:00 год.; Худаніної Світлани Валеріївни (Луганська обл., м. Лутугине, вул.
Куйбишева, б. 5, кв.96, справа № 409/58/15-ц) о 09:20 год.; Пальченко Наталії Геннадіївни
(м. Луганськ, кв. Ольховський, б.13, кв.184, справа № 409/55/15-ц) о 09:40 год.; Боготоби
Вікторії Юріївни (м. Луганськ, кв. Мирний, б.3, кв.62, справа № 409/2132/15-ц) о 10:00 год.;
Чорнощока Артема Анатолійовича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Біле, вул. Кол-
госпна, б. 4, справа № 409/2143/15-ц) о 10:20 год.; Фірсової Марини Петрівни (Луганська
обл., Лутугинський район, смт Біле, вул. Парт Антоненко, б. 1, справа № 409/2142/15-ц) 
о 10:40 год.; Недобєги Олександра Юрійовича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Бі-
лоріченський, вул. Шевченка, б. 17, кв. 4, справа № 409/2135/15-ц) об 11:00 год.; Рєзникова
Леоніда Михайловича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Біле, вул. 8-го Березня, б.
3, кв.14, справа № 409/2136/15-ц) об 11:20 год.; Сили Олени Олегівни (м. Луганськ, вул. Сов-
хозна, б.46, справа 409/2138/15-ц) об 11:40 год.; Гончарової Любові Олександрівни (Луган-
ська обл., Лутугинський район, с. Переможне, вул. 1-го Травня, б.1, справа № 409/2071/15-ц)
о 13:00 год.; Павлова Олексія Рафіковича (м. Луганськ, вул. Шелгунова, б.114 б, кв.15, справа
№ 409/2064/15-ц) о 13:20 год.; Клочко Раїси Василівни (м. Луганськ, вул. Мечникова, б.49,
справа № 409/2067/15-ц) о 13:40 год.; Марченка Андрія Сергійовича (Луганська обл., Луту-
гинський район, смт Георгіївка, вул. Українська, б. 24, справа №409/2063/15-ц) о 14:00 год.;
Дутка Андрія Володимировича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Челюскінець, кв.
Гагаріна, б.8, кв.1, справа №409/2066/15-ц) о 14:20 год.; Бурлаченка Володимира Володи-
мировича (Луганська обл., Лутугинський район, смт Успенка, вул. Кірова, б.79, справа
№409/2070/15-ц) о 14:40 год.; Берлізової Світлани Володимирівни (м. Луганськ, кв. Ольхов-
ський, б.10, кв.255, справа №409/2072/15-ц) о 15:00 год.; Ситник Вікторії Олександрівни (Лу-
ганська обл., Лутугинський район, смт Біле, вул. Садова, б.11, справа №409/2169/15-ц) о
15:20 год. Судові засідання відбудуться 29.02.2016 року (резервна дата 04.03.2016 р.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 224 ЦПК
України.

Суддя Полєно B.C.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за кримінальним провадженням
відносно Гордієнка Тараса Івановича у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК Ук-
раїни, Швець Олени Костянтинівни, Лифенка Олек-
сія Володимировича, які обвинувачуються у
вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені у справі: Гордієнко Тарас Івано-
вич, Швець Олена Костянтинівна, Лифенко Олексій
Володимирович викликаються на 4 лютого 2016
року о 10.30 годині, 22 лютого 2016 року о 09.00
годині до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Черкаський районний суд Черкаської області викликає у судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
прокурора Черкаського району до Лелейкіна Дениса Анатолійовича, Гончарова Олександра Юрійовича, Прядки Анатолія
Михайловича, Касєєвої Надії Опанасівни, Гончар Віталія Вікторовича, Черкаської районної державної адміністрації, Реєс-
траційної служби Черкаського районного управляння юстиції, третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет
спору, Черкаське регіональне управління водних ресурсів про визнання розпорядження незаконним, визнання недійсним
свідоцтва, скасування рішення громадянина Гончарова Олександра Юрійовича, останнє відоме місце проживання: вул.
Ціолковського, 21, кв. 2, м. Черкаси. Засідання відбудеться 11 лютого 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Черка-
ського районного суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 109. Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде
розглядатися без участі відповідача. Суддя Л.Б. Зіваліоглу

Черкаський районний суд Черкаської області викликає у судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом
прокурора Черкаського району до Бачінської Ростислави Михайлівни, Видайко Анни Миколаївни, Черкаської районної
державної адміністрації, Реєстраційної служби Черкаського районного управляння юстиції, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» про визнання розпорядження не-
законним, визнання недійсним свідоцтва, скасування рішення, визнання недійсним свідоцтва, скасування рішення гро-
мадянку Бачінську Ростиславу Михайлівну, останнє відоме місце проживання: вул. Артема, 14, с. Вільшанка, Жашківський
район,Черкаська область. Засідання відбудеться 11 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Черкаського районного
суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 109. Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися без
участі відповідача. Суддя Л.Б. Зіваліоглу
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Нововоронцовський районний суд Херсонської області
викликає Шуляр Олександру Олександрівну, 01.10.1987
року народження, останнє відоме місце реєстрації: вул. Ле-
ніна, 21, кв. 6, смт Нововоронцовка, Нововоронцовського
району Херсонської області, як відповідача по цивільній
справі за позовом Федоренко Ірини Михайлівни до Шуляр
Олександри Олександрівни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням та
зняття з реєстраційного обліку, призначене на 12 лютого
2016 року об 11 год. 00 хв. в залі суду за адресою: вул. Ті-
това, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської області.

В разі неявки справа буде розглядатися за її відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.В. Гончаренко

Міндорін Ігор В’ячеславович викликається в су-

дове засідання по розгляду цивільної справи за по-

зовом Кришталь–Міндоріної Л.М. до Міндоріна І.В.

про розірвання шлюбу, на 01.03.2016 року о 09.30

год. в Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ,

пр-т Маяковського, 5-в, каб. № 11).

Суддя О.В. Мальченко

Токмацький районний суд Запорізької області по-
вторно викликає у судове засідання о 09.00 годині 10
лютого 2016 року до Токмацького районного суду (За-
порізька область, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб. № 10)
Білик Володимира Вікторовича, 20.09.1991 р.н., який
проживає за адресою: Донецька область, Старобешів-
ський район, с. Андріївка, вул. Садова, 127, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Білик Інни Віталіївни
до Білик Володимира Вікторовича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів. В разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності
за наявними в справі доказами. 

Суддя Ушатий І.Г.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання по цивільній справі як відповідача Крав-
цову Людмилу Григорівну, 03.01.1962 року народження,
за позовом Публічного акціонерного товариства «Кре-
добанк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 50 хв. 10 лю-
того 2016 року.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове

засідання, справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В.П. Гончарук

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання в якості відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Педченка Ві-
талія Григоровича про стягнення заборгованості, Пед-
ченка Віталія Григоровича, 10.12.1974 року народження,
останнє відоме місце реєстрації по вул. Жданова, 10, 
с. Тинівка Жашківського району Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 08 лютого 2016 року о
12 год. 30 хв. в залі судових засідань Жашківського ра -
йонного суду Черкаської області за адресою: вул. Ча-
паєва, 8, м. Жашків, Черкаська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без Вашої участі.

Суддя Р.В. Шимчик

У провадженні Малиновського районного суду 
м. Одеси у судді Мурзенко M.B. перебуває цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шуріної
Тетяни Георгіївни про стягнення заборгованості.

Просимо повідомити відповідачку: Шуріну Тетяну
Георгіївну про час і місце судового засідання у зазна-
ченій справі, яке відбудеться о 09 год. 00 хв.18.02.2016
року у залі судових засідань № 205 Малиновського
районного суду м. Одеси, який розташований за адре-
сою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 А. В разі неявки у судове
засідання, має повідомити суд про причини такої не-
явки. В разі неявки відповідачки у судове засідання суд
може розглянути справу за її відсутності.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Баб-
ченка Євгена Олександровича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Львів, вул. Личаківська, 4/2, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного Банку «Приватбанк» до Бабченка Євгена Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 19.02.2016 р. 
о 10:00 год. в приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання в якості відповідача Колес-
ник Тетяну Іванівну, 05.10.1989 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: с. Лисівка, вул. Вінницька,
18, Попільнянського району Житомирської області, по
справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «Приват-
банк» до Колесник Тетяни Іванівни про стягнення забор-
гованості за кредитною лінією, яке відбудеться об 11.00
годині 19.02.2016 року в залі суду Попільнянського ра -
йонного суду в смт Попільня по вул. Б.Хмельницького,
24 Попільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Сікан В. М.
Гайворонський районний суд Кіровоградської області

повідомляє, що 15 січня 2016 року о 14 годині 00 хвилин
в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область, 
м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя Поліщук
В.В.) відбудеться слухання цивільної справи 
№ 385/1492/15-ц, 2/385/608/15 за позовом уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лікві-
дацію ПАТ КБ «Надра» Стюкової І.О. до Войченка Олексан-
дра Олександровича про стягнення заборгованості. В
судове засідання викликається відповідач Войченко Олек-
сандр Олександрович. В разі неявки в судове засідання
відповідача справа буде розглянута за його відсутності за
наявними доказами. Одночасно суд роз’яснює відповідачу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.)
викликає у судове засідання у якості відповідача Ма-
медова Керима Амралі огли по справі 
№ 522/19223/15-ц за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»
до Мамедова Керима Амралі огли про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 16.02.2016 року о
14:30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. А. Ільченко

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Ставицького Миколу Миколайовича, 12 січня
1977 року народження, як відповідача (останнє відоме
місце проживання: вул. Калініна, 14, кв. 60, м. Гребінка
Полтавської області) у справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2016 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Гребінка, вул. 50-річчя Жовтня, 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки у судове
засідання. 

Суддя Я. В. Татіщева

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області 
(м. Славута, вул. Я.Мудрого, 48 а Хмельницької обл.) викли-
кає на 10 годину 00 хвилин 09 лютого 2016 року як відпові-
дачку Демчук Наталію Василівну, 18.06.1984 року
народження, по цивільній справі № 682/2273/15-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Надра» до Демчука Юрія Михайловича, Демчук
Наталії Василівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачки
справа буде розглядатися за її відсутності на підставі зібра-
них по справі доказів. При публікації оголошення про виклик
до суду, відповідачка вважається повідомленою про час і
місце розгляду справи.

Суддя Мацюк Ю. І.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року
народження, в судове засідання по кримінальному
провадженню № 1-кп/331/20/16 за обвинуваченням
Федотова Михайла Вікторовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК
України, яке відбудеться 02.03.2016 року о 10 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: місто За-
поріжжя, вулиця Дзержинського, 6, зал № 1. 

Суддя Беклеміщев О.В.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Анникову Валентину Михайлівну, Анникова
Олександра Павловича як відповідачів по цивільній
справі № 323/30/16-ц, 2/323/152/16 за позовом ПАТ
«Державний Ощадбанк» до Анникової Валентини
Михайлівни, Анникова Олександра Павловича про
стягнення боргу за договором кредиту судове засі-
дання, яке відбудеться 10.02.2016 року о 16 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14 (суддя Мі-
наєв М. М.).

Ямпільський районний суд Сумської області викликає
Мазурук Олександра Петровича, 27.01.1972 року народ-
ження, який проживає без реєстрації за адресою: с. Чу-
бинське, вул. Артема, буд. 5, кв.22, Бориспільського
району Київської області, в судове засідання в якості від-
повідача по цивільній справі за позовом Мазурук Ма-
рини Петрівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17 лютого 2016 року о
9 годині 30 хв. в приміщенні Ямпільського суду Сумської
області, що знаходиться за адресою: бульвар Ювілей-
ний, 8/2, смт Ямпіль Сумської області. У разі неявки від-
повідача в судове засідання без поважних причин,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Г.М.Воловик

Відповідачу Жарковій Оксані Олександрівні, ад-
реса реєстрації: м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 5-Г,
кв.55, необхідно з’явитися 15.02.2016 р. о 14-00 год.
до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ,
вул. Кошиця, 5-А, зал 114) для участі в судовому за-
сіданні по цивільній справі за позовом ПАТ «Укргаз-
Банк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачки до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами
за її відсутності в порядку ч.4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. І. Вовк
Сєвєродонецький міський суд Луганської області

викликає в якості відповідача Муранову Наталію
Сергіївну у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Зибцева Олега Леонідовича про
стягнення боргу за договором позики, яке відбу-
деться 26.02.2016 року о 08 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Д.Б. Баронін

Кирієнко Наталія Володимирівна викликається в су-
дове засідання в якості відповідача для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Барского Олега Олександровича
до Кирієнко Наталії Володимирівни про відшкодування
матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди, на 13 год. 30 хв. 11 лютого 2016
року в Шевченківський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя І. О. Макаренко

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться 16 лютого
2016 року о 08.30 год. Мінаєву Наталію Сергіївну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул. Не-
залежності, буд. 13, кв. 3, Хмельницької області, як
відповідача у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Мінаєвої Наталії Сергіївни про стягнення забор-
гованості (головуюча у справі суддя Фурсевич О.В.)

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Фурсевич О.В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Само-
йленка Юрія Павловича та Самойленко Марину Василівну
як відповідачів в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом Управління справами Верховної Ради України до Са-
мойленка Юрія Павловича, Самойленко Марини Василівни,
за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог
на предмет спору – Управління житловими будинками Уп-
равління справами Верховної Ради України, про виселення
зі службового жилого приміщення без надання іншого жи-
лого приміщення, яке відбудеться 23 березня 2016 року о
16 год. 00 хв. за адресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки судове
засідання буде проведено за відсутності відповідача.

Суддя Ф.А. Каліушко
Обухівський районний суд Київської області по ци-

вільній справі № 2-147/16 за позовом Ердік Людмили
Володимирівни до Ердік Хасан про надання дозволу на
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька,
викликає в судове засідання відповідача Ердік Хасан на
09 годину 30 хв. 11 лютого 2016 року.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Зінченко О.М. в приміщенні Обухівського районного
суду Київської області, що розташоване за адресою: Ки-
ївська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя О.М. Зінченко

Чечельницький районний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання як відповідача Білоус Миколу Ми-
колайовича, 08.04.1985 року народження, по цивільній
справі № 151/1061/15-ц за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Білоус Миколи Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання призначено на 11.02.2016 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні Чечельницького районного суду
Вінницької області за адресою: Вінницька область, смт Че-
чельник, вул. Жовтнева, 33. Явка відповідача Білоус М.М.
у справі обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове
засідання, справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними в справі доказами.

Суддя В.С. Моцний

Семенівський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Мисник Світлану Петрівну та Мисник Сніжану
Геннадіївну (останні відомі місця проживання: вул. Б.
Хмельницького, 5/2, м. Семенівка Чернігівської області,
15400) як відповідачів у цивільній справі за позовом
Мисника Г.О. до Мисник С.П. щодо припинення та звіль-
нення від сплати аліментів, співвідповідачі: Мисник С.Г.,
ВДВС Семенівського РУЮ та КП «Ревна», розгляд якої
відбудеться 16 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні Семенівського районного суду Чернігівської об-
ласті (зала № 1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка,
Чернігівська область, 15400).

Суддя О.І. Гнип

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічною акціонерного това-
риства комерційний банк «Укрсоцбанк» до:

Піменова Олега Ернестовича, Піменової Олени Воло-
димирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, місце проживання яких невідоме, виклика-
ється на 26 лютого 2016 року о 16.00 годині до суду, каб.
№ 3, для участі у розгляді справ по суті.

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

Суддя Літовка В.В.
Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє

як відповідача Пирога Сергія Івановича, 31.03.1983 р.н.,
що цивільна справа за апеляційною скаргою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніп-
ропетровська від 27 квітня 2015 року за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент-Банк», Пирога Сергія Івановича про стягнення забор-
гованості призначена до розгляду в Апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Хар-
ківська, 13) об 11 годині 00 хвилин 02 березня 2016 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя С.П. Котушенко

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Заєць Сергія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Заєць Сергій Володимирович,
останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Старицького,
буд. 4, кв. 14, викликається о 15 год. 30 хв. 08 лютого
2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю.В.Чернишов

Зарічним районним судом м. Суми викликається

до суду:

- Юріна Олександра Романівна (останнє відоме

місце проживання: 40000, Сумська обл., м. Суми,

вул. Черепіна, буд. 46, кв. 1) на 09 годину 00 хвилин

16.02.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 591/6558/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Прокудіна Н.Г.

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає

відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про

стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-

будеться 16.02.2016 року о 09:00, Щурова Олексан-

дра Юрійовича (цивільна справа 433/2774/15-ц).

У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.

169 ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області повідомляє, що 26 січня 2016 року
ухвалені заочні рішення:

• по цивільній справі №428/10792/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» м.
Дніпропетровськ до Сушильнікової Наталії
Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором;

• по цивільній справі №428/10813/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» м.
Дніпропетровськ до Меренкова Сергія Івано-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Суддя І.О. Юзефович

Сватівським районним судом Луган-

ської області викликається до суду:

- Рубєйкіна Тетяна Володимирівна (ос-

таннє відоме місце проживання: 93404,

Луганська обл., Сватівський р-н, с. Міс-

тки, вул. Дзержинського, буд. 148) на 15

годину 00 хвилин 15.02.2016 р. для участі

у розгляді справи № 426/6507/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Гашинська О.А.

Сватівським районним судом Луган-

ської області викликається до суду:

- Комар Дар’я Олександрівна (останнє

відоме місце проживання: 94418, Луган-

ська обл., Краснодонський р-н, м. Моло-

догвардійськ, вул. Калініна, буд.13, кв.

43) на 16 годину 30 хвилин 12.02.2016 р.

для участі у розгляді справи №

426/6086/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Гашинський М.А.

Відповідно до наказу МОН України від
21.01.2016 року припиняється діяльність ДП
«Черкаський державний центр
науки,  інновацій та інформати-
зації» (адреса: 18002, Черкаська обл., м.
Черкаси, вул. Шевченка, 205, р./р.
26003060350538, в Черкаському ГРУ Приват-
банку, МФО 354347, код ЄДРПОУ 02736538)
шляхом приєднання до ЧНУ ім. Богдана
Хмельницького. Головою комісії з реорганіза-
ції призначено Удовенка Юрія Григоровича
(інд. номер 21873202900).

Претензії кредиторів до ДП «Черкаський
ЦНП» приймаються комісією протягом двох
місяців з дня опублікування цього оголошення
шляхом пред’явлення кредиторами грошових
і майнових вимог у письмовій формі за адре-
сою місцезнаходження підприємства.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№ 701/1138/15-ц за первісним позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс - Банк» до Животкова Олександра Олек-
сійовича та Зайчук Олексія Андрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором та
зустрічним позовом Зайчука Олексія Андрійовича
до Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Правекс-Банк» та Животкова Олексан-
дра Олексійовича про визнання договору поруки
припиненим, як відповідача Животкова Олексан-
дра Олексійовича. Судове засідання відбудеться о
10.00 год. 16 лютого 2016 року в приміщенні суду
за адресою: вул. Леніна, 8, смт Маньківка, Мань-
ківського району Черкаської області. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута без його
участі.

Суддя І.Д. Калієвський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ЛЮТОГО

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3        0    +5
Кіровоградська -2     +3        0    +5
Полтавська -2     +3        0    +5
Дніпропетровська 0     +5        0    +5
Одеська 0     +5      +3    +8
Миколаївська 0     +5      +3    +8
Херсонська 0     +5      +3    +8
Запорізька 0     +5      +3    +8
Харківська -2     +3        0    +5
Донецька 0     +5        0    +5
Луганська 0     +5        0    +5
Крим +2     +7      +8  +13
Київ 0     +2      +2    +4
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АВтрачені документи на човен моделі «Tracker Tundra 21WT»
з назвою «Круиз», видані на ім’я Конюхова Юрія Максимовича, 
а саме Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден 
№ CR-000071 – вважати недійсним.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

ГЕТЬ СТЕРЕОТИПИ! Кожен
українець має збудувати дім, ви-
ростити сина і посадити самі
знаєте що, а вже потім можна й
фестиваль сала відвідати. Благо,
їх у нашій країні не бракує, попри
нинішню непросту ситуацію.
Святкують полтавці, щиро пере-
конані, що кращого сала, ніж у
цьому благодатному краї, годі
шукати, освідчуються в любові
до нього волиняни, різні території
ніби змагаються між собою у
виготовленні  гідного
книги рекордів бутер-
брода зі стратегіч-
ним продуктом. Тим
часом у Миргороді
проголошують культ
місцевої чорно-рябої по-
роди, а на Закарпатті сам очіль-
ник виконавчої влади вступаєть-
ся за різників… 

Здавалося б, вже все сказано
і вигадано, однак організатори

масових заходів раз по раз вда-
ються до безпрограшного варі-
анта шоу і започатковують нові
й нові заходи  з салом у головній
ролі. Минулих вихідних підтри-
мати моду спробували і в столи-
ці: на Українському фестивалі
сала, що відбувся на території
Національного комплексу «Екс-
поцентр України», де розташо-

вана велика зона зимових
розваг, оригінальними

рецептами ділилися з
присутніми учас-
ники одного з ку-

лінарних телешоу.
Серед інших роз-

ваг  був і конкурс на
швидкість… поїдання

сала. Хоч кожен свідо-
мий українець вам скаже: са-

ло і швидкість несумісні. Поспі-
шати потрібно в інших відомих
ситуаціях. А салом треба смаку-
вати!

Бабак прогнозує ранню
затяжну весну

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ПЕРЕДбАЧЕННЯ. Учора на біостанції Харківського національного
університету ім. В. Каразіна в містечку Гайдари розбудили бабака
Тимка, аби той навіщував, коли чекати весни.  Тимко своєї тіні не по-
бачив, адже 2 лютого на Харківщині було похмуро, тому працівники
біостанції відбулися жартом: мовляв,  весна вже прийшла. Утім,  до-
дали, що холоди ще повернуться до України. Якби бабак побачив
свою тінь, то морози тривали б ще півтора місяця. А так — весна бу-
де рання, проте затяжна. Також Тимка попросили передбачити курс
долара. Для цього зробили дві таблички: на одній курс 25 грн/дол,
на другій — 30 грн/дол. До якої побіжить, таким курс і буде. Однак
бабак тричі біг у різні боки. Тож гуртом припустили, що курс буде не-
стабільним.
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Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. У Запо-
різькій області триває перейме-
нування вулиць, населених
пунктів і демонтаж пам’ятників
відповідно до закону про деко-
мунізацію. Усього на цій терито-
рії 1734 об’єкти, які підлягають
декомунізації: демонтажу та пе-
рейменуванню. Уже змінили на-
зви 450 із них.  

Річ у тім, що декомунізація —
це велика робота, яку спільно
виконують влада, науковці,
крає знавці. Фахівці підготували
й опрацювали список історич-
них осіб, причетних до злочинів
радянської влади. Усі вулиці,
райони, населені пункти, назва-
ні на їхню честь, неодмінно пе-
рейменують.

Згідно із законом про декому-
нізацію, органам місцевого са-
моврядування відводиться на
перейменування півроку. З 21
листопада 2015-го по 21 лютого

2016 року цим питанням займа-
ються голови міст, селищ, сіл.
Вони провели слухання, соцопи-
тування, знайшли альтернативні
назви. Майже нема дискусій про
подальшу долю 99,9% назв ву-
лиць. До того ж, із 207 пам’ятни-
ків демонтовано 73. Щодо 90 ін-
ших прийнято рішення, які вико-
нують. Насамперед демонтують
пам’ятники Леніну.

Щодо двох об’єктів, їхніх геог-
рафічних назв триває дискусія.
Запорізька міськрада подала до-
кументи на перейменування озе-
ра Леніна. Але, як виявили на-
уковці, такої назви немає. Є
Дніпровське водосховище імені
Леніна. Тому цей об’єкт можна
називати Дніпровським водосхо-
вищем. А, приміром, острів Лені-
на, на їхню думку, — частина ми-
су Кічкас. Йому повернуть істо-
ричну назву. 

— Ще на початку минулого
року подано пропозиції щодо пе-
рейменування п’яти населених
пунктів області, — коментує си-

туацію директор департаменту
культури, туризму, національнос-
тей та релігій Запорізької ОДА
Владислав Мороко. — Наприкін-
ці осені цей перелік доповнила
ще 41 назва. Нині він на розгляді
у Верховній Раді. Ще щодо п’яти
об’єктів робота складніша, ос-
кільки з погляду місцевих громад
їхні назви спірні. 

Цікаво буде дізнатися, що на-
селений пункт Ювілейний у За-
поріжжі було названо на честь
чергового ювілею того-таки Ле-
ніна, назва села Партизани
пов’язана з історією громадян-
ської війни в Росії й визвольних
змагань в Україні (тобто село на-
звано на честь червоних парти-
занів), село Жовтневе — на
честь 40-річчя Жовтня, назва се-
ла Уральське нагадує про біль-
шовицький полк, що базувався
на Уралі (звідти й «Уральські ка-
зарми», і село Уральське, і Гряз-
нов, якого вбили  махновці).

— У нас є всі документи, що
підтверджують історичне поход-

ження цих назв, — наголосив
Владислав Мороко, — тому всі
об’єкти, назви яких пов’язані з
мілітарними утвореннями біль-
шовиків Росії, буде переймено-
вано.  

Для активізації процесу в об-
ласті створили групу «21 люто-
го», яка має право подавати
позови в суд на тих голів, які не
провели декомунізацію. Колек-
тивної відповідальності в цьому
питанні немає. Тобто ради, які
не прийняли необхідних рі-
шень, жодної відповідальності
не несуть. А ось голови відпові-
датимуть персонально, згідно з
чинним законодавством — як
адміністративним, так і кримі-
нальним. Законом передбаче-
но: якщо ці об’єкти не перейме-
нують до 21 лютого, до процесу
долучаться, крім обласної вла-
ди, Кабінет Міністрів та Верхов-
на Рада України, а також Інсти-
тут національної пам’яті, щоб
цього року декомунізація за-
вершилася.

На Запоріжжі перейменували 
вже 450 одіозних назв

«Виховання» з дурманом
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр» 

СЛІДЧІ ДІЇ ТРИВАЮТЬ. Служба безпеки України перекрила
канал постачання наркотиків до Черкаської виправної колонії.
Працівники служби безпеки спільно з внутрішньою безпекою пе-
нітенціарної служби затримали інспектора відділу нагляду та
безпеки цієї колонії, який торгував наркотиками. Під час чергової
спроби пронести партію наркотиків до виправної установи ін-
спектора колонії, який сам мав би боротися проти вживання дур-
ману, затримали та вилучили в нього десять грамів амфетаміну
та сто грамів канабісу, призначених для реалізації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Криміналь-
ного кодексу України. Інспектору оголосять підозру у скоєнні кри-
мінального правопорушення.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Цими днями працівники спецслужби затримали з наркотиками

ще одного інспектора цієї самої виправної колонії.


