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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 лютого 2016 року
USD 2587.2756   EUR 2825.0462      RUB 3.3201     /    AU 291974.05      AG 3689.46      PT 224316.79     PD 129881.24

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ЧЕТВЕР, 4 ЛЮТОГО 2016 РОКУ №22 (5642)
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ЕксклюзИВ

Як бути соціально активною 
за повної залежності від апарату
дихання й спеціального візка,
«УК» розповіла нідерландка
Маріза Шонфельд ван дер Лінде 

ЦИФРА ДНЯ

1 євро за креатив
КУЛЬТУРА. Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію

Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь
України у програмі «Креативна Європа»: програма Європейсько-
го Союзу для сектору культури та креативності, та про співробіт-
ництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі
«Медіа» програми «Креативна Європа».

Основна мета участі України у програмі «Креативна Європа»:
розвиток українського сектору культури, просування конкурен-
тоспроможності нашого культурного продукту, промоція і захист
культурного та мовного розмаїття в Україні, тобто інтеграція Ук-
раїни у повноцінний європейський культурний простір. Сума внес-
ку на цей рік становить лише 1 євро. У подальшому буде
визначено окремі суми для кожного року, повідомляє прес-служ-
ба Мінкультури. Україна зможе брати участь у програмі за чотир-
ма напрямами. Це проекти у взаємодії від трьох до десяти країн,
і сума кожного проекту — від 100 тисяч до 2 мільйонів євро. Віце-
прем’єр-міністр — міністр культури В’ячеслав Кириленко повідо-
мив, що профільне відомство найближчим часом створить
Національне бюро програми «Креативна Європа».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Децентралізація –

це дуже важливий
елемент повернення

українського
суверенітету на

Донбас, причому без
жодної поступки

будь-кому».
Президент про об’єднання суспільства заради
збереження цілісності нашої країни

64 млн доларів
залучить цьогоріч Міжнародний комітет

Червоного Хреста на гуманітарну
допомогу внутрішнім переселенцям 

і громадянам, які залишаються в зоні АТО
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ІНІЦІАТИВА

На Полтавщині витрати 
на пільгові перевезення 
у громадському транспорті
відшкодовують адресно

Чи є життя 
без Господарського
кодексу?

ЛІКНЕП. «УК» розпитав представників бізнесу, юридичної
спільноти й суддів, наскільки нині актуальний цей документ
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Уряд готовий до звіту!
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр закликав міністрів попри політичний тиск
продовжувати робити реформи

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Щотижневий захід розпо-
чався в залі засідань уря-

ду двома годинами пізніше через
одну маленьку, однак доволі

важливу для Білої Церкви по-
дію: там Прем’єр-міністр разом
із міністром внутрішніх справ
Арсеном Аваковим, керівником
Національної поліції Хатією Де-
каноїдзе та головою представ-
ництва Європейського Союзу в

Україні Яном Томбінськи давали
старт роботі груп швидкого реа-
гування патрульної поліції Біло-
церківського відділу поліції ГУ
Національної поліції в Київській
області. До новоствореної служ-
би увійшло 144 працівники. Па-

трулюватимуть місто і район 12
груп оперативного реагування.

Звертався до присутніх глава
уряду нагадуванням, що Україна
почала позбуватися спадщини
радянської міліції не за формою,
а за змістом. «Коли набираєш но-

мер і викликаєш поліцію, вона
приїжджає не через годину чи
дві, а протягом семи хвилин. За
новим стандартом поліція 
в Білій Церкві повинна
прибувати за такий промі-
жок часу. 2



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР12

документи.оголошення
Оголошення про проведення 
відкритих торгів (аукціону) 

з продажу на біржі ТОВ «САМСОН»
активів ПАТ «БАНК ФОРУМ»

уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПуБЛIЧноГо АКЦIонЕРноГо тоВАРИстВА «БАнК
ФоРуМ» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу на біржі тоВ
«сАМсон» активів, що обліковуються на балансі банку:

*ПДВ нараховано у випадках, передбачених законодавством України.

Всі лоти виставляються до продажу на повторні (другі) торги, ціна
знижена на 10 %.

Додаткова інформація щодо стану та умов продажу майна за тел.
(044) 583 1191.

Майно лотів №№1-15 перебуває в іпотеці НБУ. Іпотекодержатель
надав згоду на продаж майна за зазначеною в цьому оголошенні по-
чатковою ціною.

Майно лоту №16 перебуває в іпотеці ПАТ «ВТБ БАНК». Іпотекодер-
жатель надав згоду на продаж майна за зазначеною в цьому оголошенні
ціною.

Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): 19.02.2016 року
з 10:00  до 13:00 год.

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5 хви-
лин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо
учасником було внесено пропозицію щодо вартості майна менше як за
5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено
учасника, що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) (у формі електронних
торгів): https://www.torgi.samson.com.ua.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні та сплати гаран-
тійного та реєстраційного внесків: 18.02.2016 року  о 17 год. 00 хв.

умови продажу:
1. Кожен учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється на

відкритих торгах (аукціоні), приймає умови «Публічного договору з
учасником відкритих торгів (аукціону)», текст якого розміщений на веб-
сайті ТОВ «САМСОН», та зобов'язаний, у разі визнання його перемож-
цем, сплатити  ТОВ «САМСОН» винагороду за проведення відкритих
торгів (аукціону) у розмірі 4% від ціни продажу лоту.

2. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у відкритих тор-
гах (аукціоні) – 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), без ПДВ.

3. Розмір гарантійного внеску – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лоту.

4. Торги відбудуться за наявності одного учасника.
5. Реєстраційні та гарантійні внески учасники відкритих торгів (аук-

ціону) вносять на поточний рахунок ТОВ «САМСОН»: код ЄДРПОУ
23526845,  п/р 26009185621100 в ПАТ «Укрсиббанк», код банку: 351005.

6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Крок аукціону – 2% від початкової ціни лоту.
8. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату

за придбане майно протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступ-
ного після закінчення аукціону. Всі витрати, пов’язані з укладенням та
нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплатою дер-
жавного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям
обтяжень та інші сплачує покупець - переможець аукціону. Договір ку-
півлі-продажу укладається між продавцем та покупцем після здійснення
останнім повного розрахунку за придбане майно.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні,
можна в робочі дні  за їх місцезнаходженням, попередньо направивши
підписану заяву на огляд на адресу Info@forum.ua. 

9. Банківські реквізити Продавця: н/р 32071418601 в ГУ НБУ по м.
Києву і Київській області, код банку 321024, ідентифікаційний код
21574573.

10. Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «САМСОН», код ЄД-
РПОУ 23526845, м. Київ, вул. Якіра, 13, оф. 320, працює щоденно, крім
вихідних з 9.00  до 18.00, тел. (044) 583 1191.

11. Прийом заяв (реєстрація учасників) на участь у відкритих тор-
гах (аукціону) буде проводитись на веб-сайті ТОВ «САМСОН», 
https:// www.torgi.samson.com.ua., починаючи з дати публікації цього
оголошення.
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!№ 

лоту 
Найменування 

активу Опис 
Початкова ціна  
актуального  

аукціону, грн.* 
1 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 391, пл. 126,5 кв. м 1 735 189,53  
2 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 395, пл.  125,2 кв. м 1 717 357,54 
3 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 399, пл.  124,7 кв. м 1 710 499,09 
4 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 403, пл. 125,6 кв. м 1 722 844,31 
5 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 449, пл.  93,2 кв. м 1 668 010,73 
6 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 452, пл.  123,0 кв. м 1 687 180,33 
7 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 455, пл.  122, 0 кв. м 1 673 463,42 
8 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 479, пл.  121,8 кв. м 1 670 720,04 
9 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 480, пл.  123,1 кв. м 1 688 552,02 
10 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 482, пл.  94,2 кв. м 1 685 907,84 
11 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 484, пл.  122,8 кв. м 1 684 436,95 
12 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 485, пл.  93,0 кв. м 1 664 431,30 
13 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 489, пл.  92,4 кв. м 1 653 693,04 
14 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 490, пл.  94,2 кв. м 1 685 907,84 
15 Квартира м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 491, пл.  122,0 кв. м 1 673 463,42 

16 Плав готель Судно стоянкове «Готель Баккара», 2007 року побудови, 
валова місткість 10654 р.т. 40 052 100,00 

17 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 110,0 кв.м. та основні 
засоби за адресою: м.Київ,вул.Шумського,1, прим.1-13 2 605 556,40 

18 Квартира та 
основні засоби м. Київ,вул.Маяковського, 91в, кв.327 1 889 318,40 

19 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 198,0 кв. м. та основні 
засоби за адресою: м. Івано-Франківськ,  
вул. Чорновола, 71-А 

4 276 065,60 

20 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 198,8 кв. м. та основні 
засоби м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 20 4 065 171,60 

21 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 92,5 кв. м. та основні 
засоби за адресою: м. Івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 49 

2 153 863,20 

22 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 74,6 кв. м. та основні 
засоби за адресою: м. Самбір, вул. Шевченка, 42а  791 487,00 

23 Нежилі 
приміщення 

Нежиле приміщення площею 497,9 за адресою:  
м. Київ, вул. Кудрі І., 5, будівля 21, літ. 3 12 396 337,20 

24 Нежилі 
приміщення 

Нежиле приміщення площею 122,6 кв. м. за адресою:  
м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2 4 202 431,20 

25 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 54,8 кв. м. та основні 
засоби за адресою: м. Одеса,вул. Градоначальницька, 28 1 776 331,20 

26 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення та основні засоби за адресою:  
м. Одеса, пр. Добровольського, 112 1 132 419,60 

27 Приміщення та 
основні засоби 

Нежиле приміщення площею 22,9 кв. м. та основні 
засоби за адресою: м. Одеса,  
вул. Старопортофранківська,135 

437 768,40 

28 Приміщення та 
основні засоби 

Нежила будівля площею 617,9 кв .м., гаражі щею 120,8 
кв. м. та основні засоби за адресою: м. Львів,  
вул. Чайковського, 33 

21 226 697,40 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 січня 2016 р. № 55-р
Київ

Про передачу нежитлових приміщень 
до сфери управління обласних державних 

адміністрацій та Міністерства внутрішніх справ
Передати нежитлові приміщення за переліком згідно з додатком із сфери

управління Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
до сфери управління обласних державних адміністрацій та Міністерства внут-
рішніх справ. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 27 січня 2016 р. № 55-р

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, що передаються до сфери управління обласних

державних адміністрацій та Міністерства внутрішніх справ
1. Нежитлове приміщення загальною площею 265,2 кв. метра (реєстрацій-

ний номер 147697123101) у будівлі (літер А-5) по вул. Горького, 159б, у м. За-
поріжжі — до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації.

2. Нежитлове приміщення загальною площею 116 кв. метрів (реєстраційний
номер 232774135101) по вул. Дворцовій, 35/29, у м. Кіровограді — до сфери
управління Кіровоградської обласної державної адміністрації.

3. Нежитлові приміщення загальною площею 251,9 кв. метра (реєстраційний
номер 146916848101) у будівлі (літер А-8) по вул. Робочій, 2а/1, у м. Миколаєві
— до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації.

4. Нежитлові приміщення  загальною площею 140,9 кв. метра (реєстрацій-
ний номер 179552071101) у будівлі (літер А-5) по вул. Хрещатик (Урицького),
188, у м. Черкасах — до сфери управління Черкаської обласної державної ад-
міністрації.

5. Нежитлове приміщення загальною площею 183,8 кв. метра (реєстрацій-
ний номер 201814974101) по вул. Пушкіна, 34в, у м. Чернігові — до сфери уп-
равління Чернігівської обласної державної адміністрації.

6. Нежитлове приміщення загальною площею 193,4 кв. метра (реєстрацій-
ний номер 168413718101) по вул. Жуйка, 3, у м. Житомирі — до сфери уп-
равління Міністерства внутрішніх справ.

Щодо застосування спрощеної 
системи оподаткування 

За останні дні до Державної фіскальної служби України на-
дійшло чимало звернень від платників податків щодо застосування
спрощеної системи оподаткування в 2016  році та тлумачення змін,
внесених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законо-
давчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2016 році», який набрав чинності з 1 січня 2016
року. 

У зв`язку з цим повідомляємо, що ДФС переглянула лист від
18.01.2016 №1527/7/99-99-17-02-02-17 «Про окремі зміни у  зако-
нодавстві щодо спрощеної системи  оподаткування» та встановила
внести до листа такі зміни: 

«Суб’єкти господарювання — фізичні особи - платники  єдиного
податку, які в 2015 році отримали доходи понад 5 млн грн, але не
перевищили обсяг доходу 20 млн грн, не втрачають права засто-
совувати спрощену систему оподаткування в 2016 році.  

Водночас, якщо фізичні особи – підприємці, які застосовують
спрощену систему оподаткування протягом 2016 року, отримають
доходи обсягом більше 5 млн грн, такі  платники будуть зобов’язані
перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця,
наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося
таке перевищення».  

Рішення прийнято на підставі ч. I ст. 58 Конституції України, якою
передбачено, що закони та інші-нормативно правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або ска-
совують відповідальність особи. А також відповідно до п. 56.21 ст.
56 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у разі коли норма
Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на під-
ставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нор-
мативно-правових актів, або коли норми одного і того самого
нормативно-правового акта суперечать одна одній та припускають
неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контро-
люючого органу, рішення приймається на користь платника подат-
ків. 

Такий самий підхід застосовується і для платників єдиного по-
датку третьої групи – юридичних осіб.  

До уваги платників 
податку на додану вартість 

У зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України За-
коном України від 24 грудня 2015 року «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2016 році» Державна фіскальна служба України повідомляє на-
ступне. 

Для забезпечення розрахунків з бюджетом та перерахування
коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприєм-
ствам, які станом на 01.01.2016 зареєстровані суб’єктами спеціаль-
ного режиму оподаткування, Державною казначейською службою
України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку ви-
конання державного та місцевих бюджетів відкрито додаткові елек-
тронні рахунки (3 клас рахунків, розділ 37 «Рахунки, інших клієнтів
та банків», група 375 «Інші спеціальні рахунки») для кожного з ви-
ділених у пункті 209.2 статті 209 розділу V Кодексу видів операцій: 

рахунки з електронного адміністрування податку на додану вар-
тість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції
з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових

і технічних культур та продукції тваринництва), які обрали спеціаль-
ний режим оподаткування за балансовим рахунком 3753. Кошти з
таких рахунків перераховуються органом, який здійснює казначей-
ське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмірах: 

50 відсотків – на рахунки платників в системі електронного ад-
міністрування податку на додану вартість; 

50 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських під-
приємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійс-
нюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; 

рахунки з електронного адміністрування податку на додану
вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють опе-
рації з постачання зернових і технічних культур, які обрали спеці-
альний режим оподаткування за балансовим рахунком 3754.
Кошти з таких рахунків перераховуються органом, який здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмі-
рах: 

85 відсотків – на рахунки платників в системі електронного ад-
міністрування податку на додану вартість; 

15 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських під-
приємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійс-
нюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; 

рахунки з електронного адміністрування податку на додану
вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють опе-
рації з постачання продукції тваринництва, які обрали спеціаль-
ний режим оподаткування за балансовим рахунком 3755. Кошти
з таких рахунків перераховуються органом, який здійснює каз-
начейське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмірах: 

20 відсотків – на рахунки платників в системі електронного ад-
міністрування податку на додану вартість; 

80 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських під-
приємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійс-
нюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Після надходження від Державної казначейської служби України
повідомлень про відкриття електронних рахунків платника податку
ДФС інформує платника податку про реквізити його електронних
рахунків. 

Додатково звертаємо увагу, що ДФС впровадила електронний
сервіс для платників податку за формою  (J/F1302301), скористав-
шись яким є можливість за запитом отримати реквізити електрон-
ного рахунку та інформацію щодо залишку коштів на такому
рахунку. 

Податкова звітність з ПДВ 
за січень 2016 року подається 
за новою формою 

Платники податку на додану вартість звітують за новою формою
в електронному вигляді починаючи зі звітів за січень 2016 року. 

Нова форма декларації з податку на додану вартість затвер-
джена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 
№ 21 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання
податкової звітності з податку на додану вартість», який опубліко-
вано 30 січня 2016 року у виданні «Урядовий кур’єр». 

Нагадаємо, що Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-
VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році» внесено суттєві зміни до По-
даткового кодексу України в частині визначення податкових зо-
бов’язань з податку на додану вартість та їх сплати до бюджету,
зокрема, сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Розроблено порядок ведення 
та форми реєстрів заяв 
про відшкодування ПДВ 

З 1 лютого 2016 року набрали чинності зміни, внесені до Подат-
кового кодексу України Законом України № 909-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості  бюджетних надход-
жень у 2016 році», щодо запровадження реєстрів заяв про повер-
нення суми бюджетного відшкодування. 

Наразі ДФС направила до Міністерства фінансів України пропо-
зиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку ведення та форми реєстрів заяв про повернення
сум бюджетного відшкодування». 

Реєстри заяв міститимуть такі дані: 
найменування платника податку та його індивідуальний подат-

ковий номер; 
дата прийняття заяви на бюджетне відшкодування на рахунок

платника у банку, поданої у складі податкової декларації або уточ-
нюючого розрахунку,  номер податкової декларації/уточнюючого
розрахунку; 

сума податку, заявлена до бюджетного відшкодування на раху-
нок платника у банку, згідно з декларацією або уточнюючим роз-
рахунком; 

дата узгодження контролюючим органом суми бюджетного від-
шкодування за заявою; 

дата висновку, направленого до органу, що здійснює казначей-
ське обслуговування бюджетних коштів, та сума, що підлягає бюд-
жетному відшкодуванню; 

дата неузгодження контролюючим органом суми бюджетного
відшкодування за заявою, номер податкового повідомлення-рі-
шення та неузгоджена сума бюджетного відшкодування; 

дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення та
сума бюджетного відшкодування, що оскаржується; 

дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення
та сума бюджетного відшкодування, узгоджена за результатами
оскарження; 

дата та сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок
платника у банку. 

Практична реалізація публікації 2-х реєстрів заяв відбудеться
після набрання чинності цієї постанови. 

Прес-служба Державної фіскальної служби України

КонсуЛьтує ДФс
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У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом Цимба-
ленко Катерини Ігорівни до Бура Антона Миколайовича, Кравченко Катерини Сергіївни, Якименко Світлани Петрівни про
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідачів по вказаній справі Буру Антона Миколайо-
вича, Кравченко Катерину Сергіївну, Якименко Світлану Петрівну, останнє відоме місце проживання та реєстрації: Київська
область, м. Бровари, вул. Черняховського, буд. 19-А, кв. 13.

Розгляд даної справи відкладено на 11 год. 00 хв. 16 лютого 2016 року та відбудеться у залі суду за адресою: м. Бро-
вари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана справа буде розглянута за відсутності відповідачів за наявними
в справі матеріалами з постановленням заочного рішення. Суддя Н.М. Петришин

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоно-
сова, 157) розглядає цивільну справу № 233/7015/15-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Нестеренко Ю.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Нестеренко Юлія Вікторівна, 24.08.1988 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Де-
бальцеве Донецької області, м.н. Восточний, буд. 8, кв. 40, викликається до суду на 18 лютого 2016 року о 08.30
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 

оголошує аукціон з продажу активів ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на електронному торговому майдан-
чику системи електронних торгів «Habid» активів, що обліковуються на балансі банку

З умовами проведення аукціону та детальним описом лотів можна ознайомитись на сайті https://habid.com, викори-
стовуючи вищенаведений унікальний номер лоту.

Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має ознаки зносу.
Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Лисогірська, 12 та м. Київ, Глибочицька, 17 Д
Дата і час початку проведення аукціону: 17.02.2016. з 09 год. 00 хв.
Електронні торги у визначений день проводяться протягом одного робочого дня, визначеного у Оголошенні про

торги, і розпочинаються о 9-00 годині та закінчуються о 18-00 годині. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5
хвилин до завершення торгів, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої ці-
нової пропозиції, але не пізніше ніж до 24-00 години.

Місце проведення аукціону (електронних торгів): Система електронних торгів Habid (https://habid.com)
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 16.02.2016 р. до 23 год. 59 хв.
Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників) проводиться на веб-сайті Організатора: https://habid.com по-

чинаючи з дня публікації цього оголошення.
Порядок ознайомлення з майном: За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до 

начальника адміністративно-господарчого відділу інфраструктури: Сторчило Сергій Вячеславович, (067) 467-91-35. 
Час роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00. 

Заявнику в обов’язковому порядку потрібно ознайомитися зі станом майна до подачі заявки на участь в аукціоні.
Умови участі в аукціоні: Для участі в електронних торгах Учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, подає

заявку на участь в електронних торгах по кожному лоту окремо за формою, розміщеною на Веб-сайті, сплачує гаран-
тійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені Правилами, розміщеними за адресою
https://habid.com/reglament

Реєстраційний внесок :
Реєстраційний внесок не сплачується
Гарантійний внесок – 
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.
Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску у Оголошенні про торги стосовно кожного

лоту. Організатор забезпечує можливість сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних
платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої оплати. Організатор забезпечує постійне оновлення
даних щодо сплати гарантійних внесків, їх автоматичну обробку та надсилання відповідних повідомлень учасникам.

Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в Особистий кабінет Учасника та на електронну адресу Учас-
ника, вказану ним під час реєстрації на участь у торгах, протягом години після отримання такої оплати Організатором
у разі сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт,
та не пізніше десятої години наступного робочого дня за днем отримання такої оплати Організатором, якщо оплата га-
рантійного внеску здійснювалася через банківські установи.

Крок електронних торгів - фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється
підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо
вартість майна становить від 1 грн. до 10000,00 грн. включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить
від 10000,01 грн. до 100000,00 грн. включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100000,01 грн.
до 1000000,00 грн. включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1000000,01 грн. та більше.

Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Пе-
реможець аукціону повинен затвердити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного активу та провести
повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня, наступного після закінчення аукціону.

Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент по-
дання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і зобов’язаний сплатити
ТОВ «Хабід Україна» винагороду за проведення аукціону в розмірі 2%.

Організатор аукціону: ТОВ «Хабід Україна», адреса: 03680, Київ, вул. Червоноармійська, 55Г, телефон: 0 800 505 546,
Email: inbox@habid.com

До уваги абонентів Укртелекому!
Якщо ви користуєтеся стаціонарним радіотелефо-

ном, який підключено до мережі ПАТ «Укртелеком»,
зверніть, будь ласка, увагу на стандарт, у якому пра-
цює ваш радіотелефон (стаціонарний телефон з без-
дротовою слухавкою). 

Переконливо просимо не використовувати радіо-
телефони стандарту DECT 6.0 та попереджаємо, що
їх експлуатація суперечить чинному законодавству
України. Радіотелефони стандарту DECT 6.0 під час
експлуатації можуть створювати шкідливі радіоза-
вади, що значно знижують якість зв’язку 3G. 

Згідно з повідомленням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, споживачам послуг фіксованого те-
лефонного зв’язку слід негайно припинити викорис-
тання радіотелефонів стандарту DECT 6.0, оскільки
їх експлуатація може бути розцінена контролюю-
чими органами як порушення, що передбачає адмі-
ністративну відповідальність у вигляді штрафу
відповідно до статті 148-1 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення.

З більш детальною інформацією ви можете ознайо-
митись на офіційному сайті НКРЗІ: www.nkrzi.gov.ua

ПАТ «Укртелеком»

Сватівський районий суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає 

Лященко Сергія Михайловича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5179/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Лященко С.М. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, що відбудеться 08 лю-
того 2016 року о 15.00 год;

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

- Петросян Наірі Араратовича, Джакатян Ларису Євге-
нівну, Джакатян Симона Оганесовича як відповідачів в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/5188/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Петросян Н.А., Джакатян
Л.Є., Джакатян С.О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 08 лютого 2016 року о
15.40 год;

Запорожець Олексія Віталійовича, Гадомського Юрія
Григоровича як відповідачів в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/5178/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Запорожець О.В., Гадомського Ю.Г. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, що відбудеться 08
лютого 2016 року о 16-00 год.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Кам’ янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори
акціонерів відбудуться 11 березня 2016 року о 12.00 год. в актовому залі товариства за адресою: 

провулок Індустріальний, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32307.
Довідки та телефоном (03849) 3-18-73.

На голосування річних загальних зборів акціонерів Товариства, згідно з порядком денним,
затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних загальних зборів.
Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році. 
Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження

річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товарис-

тва в 2015 році.
7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства

«ГІПСОВИК» та дочірніх підприємств.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення загальних зборів акціонерів

11 березня 2016 року з 11.30 до 12.00 год. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі обов’язково мати:
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах, офор-
млену відповідно до вимог чинного законодавства, для батьків дітей - свідоцтво про народження.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться
11 березня 2016 року о 12.00 год., до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у
робочі дні, робочий час та в кабінеті корпоративного секретаря, а в день проведення загальних зборів - також у
місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мендерецький
Микола Болеславович.

 
№№  

ллооттуу  ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу  ППооччааттккоовваа  ввааррттііссттьь  ппррооддаажжуу  
((зз  ППДДВВ)) ,,  ггррнн ..  

ГГааррааннттііййнниийй  
ввннеессоокк ,,  
ггррнн ..  

401 Кондиціонери: Daikin FTX71/RXS71 (1 шт.), 
Midea MSG - 36 HR 380 V(1 шт.) 32 595,36 3 259,53 

400 Сейфи: депозитний (3 шт.), CL 
II.180.2.DS.K.K. (3 шт.)  97 211,52 9 721,15 

 

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
як відповідача Кузьміну Тетяну Олексіївну
(91006, м. Луганськ, кв. Героїв Сталін-
града, 16/237) по цивільній справі 
№ 409/3490/15-ц за позовом Кузьміна
Олександра Олександровича про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться
08.02.2016 року (резервна дата
10.02.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Фітісова Ро-
мана Сергійовича для участі в цивільній
справі № 408/5848/15-ц за позовом Зотової
Лариси Михайлівни до Фітісова Романа Сер-
гійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користуватися жилим
приміщенням та зняття з реєстрації за місцем
проживання, слухання якої відбудеться 12
лютого 2016 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про ви-
клик сторін вони вважаються повідомленими
про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Троїцький районний суд Луганської
області викликає як відповідача у судове
засідання Парамоненка Миколу Володи-
мировича по справі № 433/3082/15-ц за
позовом Парамоненко Ірини Євгенівни
до Парамоненка Миколи Володимиро-
вича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 11 лютого 2016
року о 09 год. 30 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Старобільський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 14 січня
2016 р. розглянута цивільна справа за по-
зовом Апруда Олександра Пантелійовича
до Апруда Лідії Іванівни про розірвання
шлюбу, справа 431/5131/15-ц, провад-
ження 2/431/77/16р.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст.
228 ЦПК України: заочне рішення може
бути переглянуте судом, що його ухвалив,
за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може
бути подана протягом десяти днів з дня
отримання копії рішення суду.

Суддя О.В. Ткач

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає:

Краснолуцьку міську раду як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Василевської Олени Ана-
толіївни до Краснолуцької міської ради про
встановлення додаткового строку для при-
йняття спадщини, яке відбудеться 09 лютого
2016 року о 09 годині 00 хвилин (резервна
дата судового засідання 15 лютого 2016 року
о 09 годині 00 хвилин).

В приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Ново -
псков, Луганська область.

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

Суддя В.В. Заботін

Баришівський районний суд Київської об-
ласті повідомляє як відповідача Станкевич
Валентину Василівну, останнє відоме місце
проживання за адресою: вул. Довженка, 20,
с. Дернівка Баришівського району Київської
області, що судовий розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Київобленерго» в особі Бари-
шівського районного підрозділу до Станке-
вич Валентини Василівни про відшкодування
заборгованості за спожиту електроенергію,
- призначено до судового розгляду о 14 го-
дині 00 хвилин 05 лютого 2016 року. Ваша
явка обов’язкова. В разі неявки розгляд
справи буде проведено за вашої відсутності.

Суддя В.М. Єременко

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача Лє-
пілкіна Олександра Юрійовича, який
мешкає за адресою: Луганська область,
м. Золоте-5, вул. Войкова, 13/35, у су-
дове засідання по цивільній справі 
№ 423/992/15-ц за позовом Адоньєвої
Оксани Сергіївни до Лєпілкіна Олександра
Юрійовича про позбавлення батьківських
прав, що відбудеться 08 лютого 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. № 3 (2 поверх).

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

Суддя Т.В. Мозолєва

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача Фі-
лонова Романа Сергійовича, який мешкає
за адресою: Луганська область, м. Гірське,
вул. Дзержинського, 31, у судове засі-
дання по цивільній справі № 423/1360/15-
ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Філонова Романа Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитом, що
відбудеться 08 лютого 2016 року о 12 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. № 3 (2 поверх).

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

Суддя Т.В. Мозолєва

Попаснянський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Чіфлікліна Олек-
сія Вікторовича, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, Попаснянський
район, смт Тошківка-1, кв. Цупріка, 28/45, який
мешкає за адресою: Луганська область, Попас-
нянський район, смт Тошківка-1, кв. Цупріка,
40/55, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/1360/15-ц за позовом Натахіної Світлани
Миколаївни до Чіфлікліна Олексія Вікторовича
про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням, що від-
будеться 09 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 3
(2 поверх).

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

Суддя Т.В. Мозолєва

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає як відповідачів Падій Тимо-
фія Вікторовича, що зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Попаснянський
район, с. Троїцьке, вул. Курчатова, б. 7, та
Падій Віктора Миколайовича, що мешкає за
адресою: Донецька область, м. Дебальцеве,
вул. Советська, буд. 23, кв. 10, у судове засі-
дання по цивільній справі за № 433/2105/15-ц
за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний
Банк» до Падій Т.В та Падій В.М. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 10 лютого 2016 року о 10 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя А.В. Архипенко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за
позовом Фоміної А.С. до Латишкевича О.Є. за участю 3-ї особи: Органу
опіки та піклування Димитрівської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

Відповідач: Латишкевич Олександр Євгенович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Оленіна, буд.
24, кв.71, викликається 11 лютого 2016 року о 09 год. 20 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ, Донецька область, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Кредитної Спілки «Інтеграл» до Степанкової Світлани Ми-
колаївни про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідачка по справі Степанкова Світлана Миколаївна проживає
за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, с. Новолу-
ганське, вул. Комсомольський, буд. 27, кв. 54, Артемівського району;
викликається на 11 лютого 2016 року о 09 годині 00 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т.В. Давидовська

Фіголь Олена Василівна, останнє відоме місце проживання:
м. Київ, просп. Корольова, 24-а, кв. 9, викликається до Свято-
шинського районного суду м. Києва як відповідач в цивільній
справі за позовом Голопьорової Лідії Миколаївни до Фіголь
Олександра Васильовича, Фіголь Олени Василівни, Фіголь Олек-
сандра Олександровича про відшкодування матеріальної шкоди
внаслідок залиття. Судове засідання відбудеться о 10 годині 00
хвилин 10 лютого 2016 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 7. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи
доказів.

Новопсковський районний
суд Луганської області 
повідомляє, що 22.01.2016
року ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі №
420/3206/15-ц за позовом Су-
щенко Наталії Анатоліївни до
Мокрецова Павла Анатолійо-
вича про надання згоди на
виїзд дитини за кордон без
згоди та супроводу батька.

Суддя В.В. Заботін
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оголошення

Втрачений диплом магістра на ім’я — Попович Дмитро Ігорович про
отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Дизайн», виданий Інсти-
тутом Реклами (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 15
липня 2011 року серії КB № 41797027, вважати недійсним.

Втрачений паспорт на ім’я Мартиненко Наталії Михайлівни (серія
НМ 467870, виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України
у Чернігівській області 26.11.2013 р.) вважати недійсним з 15
грудня 2015 р.

Втрачені  документи, а саме: судновий білет СБ №013437, виданий
ТОВ «Н2О ЮА» на судно ДАП-0621-К від 17.02.2014 року та судновий
білет СБ №014784, виданий ТОВ «Н2О ЮА» на судно ДАП-0622-К від
18.02.2014 року, вважати недійсними.

Чорнухинський районний суд Полтавської області ви-
кликає Сізенка Олексія Олексійовича, 27.10.1980 року на-
родження (адреса реєстрації: м. Луганськ, вул. Комісара
Санюка, 8/3), як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Синиці Юлії Олександрівни в
інтересах малолітнього Сізенка Тимура Олексійовича до
Сізенка Олексія Олексійовича про позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться 03 березня 2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт
Чорнухи, вул. Комсомольська, 12 Полтавської області.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І.І. Орел

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 29 лютого 2016 року о 14 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 109 відбудеться розгляд цивільної справи за по-
зовом Лациби Максима Валерійовича до Луца Ан-
дрія Олександровича, Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Інкомстрах» про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди,
спричиненої джерелом підвищеної небезпеки.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність.

Суддя Н.Є. Арапіна

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Кіб-
ченко Олену Анатоліївну (останнє відоме місце про-
живання: вул. Фрунзе, 8, кв. 40, с. Розсошенці
Полтавського району Полтавської області) у судове
засідання як відповідача, яке відбудеться в примі-
щенні Полтавського районного суду Полтавської об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154-а, 
о 16.30 год. 22.02.2016 року по цивільній справі 
№ 545/2348/15-ц за позовною заявою ПАТ «Дельта
Банк» до Кібченко Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя О. О. Гальченко

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 3 листопада 2015 року розглянуто цивільну
справу №409/846/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Сємакіної Олени Васи-
лівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 17.02.2016 року
о 13.30 год. ( резервна дата 24.02.2016 р. о 13.30 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Сємакіна Олена Василівна, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. Победоносна, буд. 7, кв. 40.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає Кот Наталію Петрівну, яка проживає за 
адресою: м. Київ, вул. Електриків, 31, гуртожи-
ток, як відповідача по справі № 758/14838/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Завод «Ленінська кузня» до Кот Наталії
Петрівни, яка діє в інтересах неповнолітньої
Кот Юлії Романівни, про визнання особи
такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Засідання призначено на
2 березня 2016 року о 12.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б, каб. 7, під голо-
вуванням судді Г.Б. Супрун. З опублікуванням
оголошення про виклик до суду відповідач
вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Г. Б. Супрун

Автозаводський районний суд м. Кременчука
Полтавської області повідомляє відповідача Са-
мойленко Тетяну Леонідівну (останнє відоме
місце проживання: м. Кременчук, вул. Миру, 9,
кв. 13), що 28 січня 2016 року розглянута ци-
вільна справа за позовом Дьоміна Леоніда Івано-
вича до Самойленко Тетяни Леонідівни (у своїх
інтересах та в інтересах неповнолітнього Само-
йленка Єгора Олеговича, 17 вересня 2001 р.н.)
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням. 

Ухвалено заочне рішення, яким позов задово-
лено.

Копія заочного рішення направлена відпові-
дачу Самойленко Тетяні Леонідівні за зареєстро-
ваним місцем проживання та копію заочного
рішення можна також отримати в суді при явці
особисто за наявності документів, що посвідчу-
ють особу.

Суддя С. Г. Нестеренко

Ізюмський міськрайонний суд Харків-
ської області повідомляє, що 17 лютого
2016 року о 9 годині 00 хвилин у примі-
щенні Ізюмського міськрайонного суду
Харківської області за адресою: Харків-
ська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52,
буде розглядатись цивільна справа за по-
зовом Титечка Сергія Тарасовича до Ти-
течко Інеси Валеріївни про визнання
особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

У разі неявки відповідачки в судове за-
сідання, вказане повідомлення буде вва-
жатись належним повідомленням і
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя В. М. Бутенко

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Дмітрієва Дмитра
Євгеновича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/4825/15-ц
за позовом Дмітрієвої О.О. до Дмітрієва
Д.Є. про позбавлення батьківських прав,
що відбудеться 18 лютого 2016 року о
15.00 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Оріхівський районний суд Запорізь-

кої області повідомляє, що 24 грудня

2015 року розглянуто цивільну справу

№ 323/1860/1-ц за позовом ПАТ «Пер-

ший Український Міжнародний Банк»

до Бударева Олександра Олександро-

вича та Аствацатурової Гаяне Валеріївни

про стягнення в солідарному порядку

заборгованості за кредитним догово-

ром та винесено заочне рішення про за-

доволення позову в повному обсязі.
Суддя М. М. Мінаєв

Шевченківський районний суд м. Чернівці
викликає Приказка Андрія Володимировича,
15.03.1983 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: м. Чернівці, вул. Головна, 224/50, заре-
єстрованого за адресою: м. Чернівці, вул.
Комарова, 40/193, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Приказка Андрія Воло-
димировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09.00 год.
15 лютого 2016 року за адресою: м. Чернівці,
вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відпові-
дачу надати заперечення на позов та докази на
їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи і у випадку неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя В. М. Чебан

Снятинський районний суд Івано-Фран-
ківської області повідомляє гр. Райкову
Крістіну Михайлівну, 07.11.1992 року на-
родження, що їй необхідно 24.02.2016
року о 10 год. 00 хв. з’явитись в примі-
щення суду, що знаходиться за адресою:
м. Снятин, майдан Січових Стрільців, 56,
для участі у судовому засіданні по цивіль-
ній справі за позовом Жураківського Та-
раса Миколайовича до Райкової Крістіни
Михайлівни про розірвання шлюбу як від-
повідачці.

Пропонуємо надати суду всі наявні до-
кази за зазначеною справою.

Райкова Крістіна Михайлівна у випадку
неявки зобов’язана повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розгляда-
тись у її відсутності.

Суддя Сегін І. Р.

Слов’янським міськрайонним судом
Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Абрамової Ірини Григорівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі: Абрамова Ірина
Григорівна (останнє відоме місце прожи-
вання: 84100, Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Леніна, будинок 45, квар-
тира 31) викликається на 18 лютого 2016
року о 08 годині 30 хвилин до судді Кри-
вошеєва Д.А. для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Д. А. Кривошеєв

Оріхівський районний суд Запорізької області
викликає Разгоняєва Василя Васильовича, який за-
реєстрований за адресою: вул. Щорса, 3/1, с. Бон-
даревське, Амвросіївський район, Донецька
область, 87323, Разгоняєву Надію Вікторівну, яка
зареєстрована за адресою: вул. Щopca, 3/1, с. Бон-
даревське, Амвросіївський район, Донецька об-
ласть, 87323, Разгоняєва Артема Васильовича, який
зареєстрований за адресою: вул. Щорса, 3/1, с. Бон-
даревське, Амвросіївський район, Донецька об-
ласть, 87323, у судове засідання по цивільній справі
№323/59/16-ц (2/323/161/16) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Раз-
гоняєва Василя Васильовича, Разгоняєвої Надії Вік-
торівни, Разгоняєва Артема Васильовича про
стягнення боргу за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 19
лютого 2016 року в приміщенні суду за адресою:
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Плечищевої Оксани Ва-
лентинівни, кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідачі вважаються повідомленими про час та
місце розгляду справи та у випадку неявки до суду,
справу може бути розглянуто за їхньої відсутності
на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 5) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Колозин-
ської Віти Олександрівни, Колозинського Ан-
дрія Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі: Колозинська Віта
Олександрівна, яка мешкає за адресою: м.
Єнакієве Донецької області, пр. 50 років Жов-
тня, 5, кв. 30, Колозинський Андрій Мико-
лайович, який мешкає за адресою: м.
Артемівськ Донецької області, вул. Радян-
ська, 207, викликаються на 11.30 годину 16
лютого 2016 року до суду, каб. № 306, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки. В разі неявки відпо-
відачів відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Ренійського районного
суду Одеської області знаходиться цивільна
справа № 510/1606/15-ц за позовом Демид-
чика Вячеслава Юрійовича до Іванова Сергія
Івановича, Іванової Людмили Сергіївни про
визнання договору купівлі-продажу дійсним
та визнання права власності.

Судове засідання по справі призначено на
16.02.2016 р. об 11 годині 30 хвилин у Реній-
ському районному суді за адресою: Одеська
область, м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя Со-
рокін К.В., тел. (04840) 40156.

Суд викликає відповідачів: Іванова Сергія
Івановича, Іванову Людмилу Сергіївну, ос-
тання відома адреса: Одеська обл., м. Рені,
вул. Радянська, 19/2.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідачів: Іванова Сергія Івановича та Іва-
нової Людмили Сергіївни в судове засідання
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя К. B. Сорокін

В провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа № 310/11135/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський банк розвитку» до Боров-
кова Володимира Олексійовича, Боровкової
Валентини Аркадіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 19.02.2016
року о 13.30 годині в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: За-
порізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 402, суддя Черткова Н.І.,
тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Боровкова
Володимира Олексійовича, Боровкову Вален-
тину Аркадіївну.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідачів у судове засідання справа буде
розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Н. І. Черткова

Голосіївський районний суд м. Києва ви-
кликає як відповідачів Супіханову Валентину
Вікторівну, Супіханова Геннадія Борисовича
по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства акціонерний банк
«Укргазбанк» до Супіханової Валентини Вік-
торівни, Супіханова Геннадія Борисовича про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Остання відома адреса місцезнаходження
відповідачів: Супіханової Валентини Вікто-
рівни – вул. Володимирська, буд. 79, кв. 7, м.
Київ, Супіханова Геннадія Борисовича – вул.
Володимирська, буд. 79, кв. 7, м. Київ.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул.
Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 –
09 лютого 2016 року о 16 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без участі відпові-
дачів.

Суддя A.B. Новак

В провадженні Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області (85302, м.
Красноармійськ, вул. Горького, 20) знахо-
диться цивільна справа за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Кулікової Катерини Михай-
лівни, Кулікова Валерія Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач Кулікова Катерина
Михайлівна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Донецьк, вул. Багра-
тіона, буд. 47, кв. 35, та відповідач Куліков
Валерій Іванович, який зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Багратіона, буд. 47, кв. 35, викликаються у
судове засідання об 11.00 год. 17 лютого
2016 року, каб. № 13, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у їх відсутність.

Суддя С.В. Данилів

Васильківський міськрайонний суд Київської
області викликає Назаренко Наталію Павлівну,
Назаренка Володимира Олександровича у судове
засідання як відповідача та третю особу відпо-
відно у справі № 362/5734/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Назаренко Наталії Павлівни, третя особа:Наза-
ренко Володимир Олександрович, третя особа на
стороні позивача без самостійних вимог на пред-
мет спору Національний банк України, про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки шляхом
передачі у власність AT «Дельта Банк», яке при-
значене на 09 березня 2016 року о 10 годині 00
хвилин в приміщенні Васильківського міськрай-
онного суду Київської області за адресою: м. Ва-
сильків Київської області, вул. Шевченка, 8, зал.
208, головуючий у справі суддя Медведєв К.В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини
неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засі-
дання без поважних причин, судове засідання
буде проведено у вашу відсутність, а відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач та третя особа
вважаються повідомленими про час і місце роз-
гляду справи. Суддя К.В. Медведєв

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів Семкова
Євгена Вікторовича, Семкову Альону Олегівну, Няглова Володимира Івановича, Няг-
лову Олену Володимирівну, Денисенка Олександра Олександровича, Денисенко Аліну
Володимирівну, Пушенко Оксану Олександрівну, Пухальського Олексія Петровича, Пу-
хальську Інну Михайлівну для участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Універсал
Банк» про стягнення заборгованості, слухання яких відбудеться 18 лютого 2016 року:
до Пухальського Олексія Петровича та Пухальської Інни Михайлівни о 15 год. 50 хв.;
до Пушенко Оксани Олександрівни о 16 год. 00 хв.; Денисенка Олександра Олексан-
дровича та Денисенко Аліни Володимирівни о 16 год. 10 хв.; Няглова Володимира Іва-
новича та Няглової Олени Володимирівни о 16 год. 20 хв.; Семкова Євгена Вікторовича
та Семкової Альони Олегівни о 16 год 30 хв.; у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомле-
ними про час та місце слухання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання як відповідачів Деркач Надію Олександрівну (Луганська обл., Луту-
гинський район, с. Розкішне, кв. Комарова, буд. 16), Деркач Юрія
Сергійовича (Луганська обл., Попаснянський район, м. Золоте, вул. Котов-
ського, буд. 39) по цивільній справі № 409/3107/15-ц за позовною заявою
ПАТ «Дельта Банк» до Деркач Надії Олександрівни, Деркач Юрія Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.02.2016 року (резервна дата 29.02.2016
року) о 08 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луган-
ської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200, Луган-
ська 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.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Ді-
денко Сергія Володимировича, який мешкає за адресою: вул. Петровського,
20, м. Первомайськ Миколаївської області, Діденко Світлану Василівну, яка
мешкає за адресою: вул. Жуковського, 71, м. Первомайськ Миколаївської об-
ласті, що судовий розгляд по цивільній справі № провадження 2/484/628/16
за позовом Діденко Тетяни Григорівни до Діденко Сергія Володимировича, Ді-
денко Світлани Василівни, третя особа: Орган опіки та піклування Первомай-
ської міської ради Миколаївської області про позбавлення батьківських прав
відкладено на 15.02.2016 року об 11 год. 00 хв.

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

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

Суддя Т.В. Маржина

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання як відпові-
дача Міщенка Артема Володимировича (Луган-
ська обл., м. Луганськ, кв-л Южний, буд. 4, кв.
103) по цивільній справі № 409/3448/15-ц за по-
зовною заявою Публічного акціонерного това-
риства «БМ Банк» до Міщенка Артема
Володимировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016
року (резервна дата 22.02.2016 року) об 11 го-
дині 00 хвилин у залі Білокуракинського рай-
онного суду Луганської області за адресою:
92200, Луганська область, Білокуракинський
район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

У разі неявки суд розглядатиме справу без
участі відповідача на підставі ст. 224 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Полєно B. C.

Франківський районний суд м. Львова (м.
Львів, вул. Героїв Крут, 1в) викликає Гор-
кушу Тетяну Миколаївну, останнє відоме
місце проживання (реєстрації): вул. 50 років
Жовтня, 76/602, м. Кременчук, Полтавська
область, відповідачем в судове засідання у
цивільній справі за позовом Горкуши Юрія
Івановича до Горкуши Тетяни Миколаївни
про розірвання шлюбу, яке відбудеться
19.02.2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні
Франківського районного суду м. Львова за
адресою: м. Львів, вул. Героїв Крут, 1в, та по-
переджає, що у випадку неявки в судове за-
сідання справа буде заслухана у вашу
відсутність.

Суддя Кузь В. Я.

Могилів-Подільський міськрайонний суд
Вінницької області викликає в судове засі-
дання Чернухіна Олександра Вікторовича (ос-
таннє місце проживання: м. Вінниця, вул.
Данила Нечая, 59, кв. 5) для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Калініченко Олени Ми-
колаївни до Чернухіна Олександра Вікторовича
про зміну розміру стягнення аліментів на ут-
римання малолітньої дитини.

Судове засідання призначено на 25.02.2016
р. о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Моги-
лів-Подільського міськрайонного суду Він-
ницької області за адресою: Вінницька обл., м.
Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
Заяву розглядає суддя Жикевич Т.Б.

У разі неявки Чернухіна О.В. у судове засі-
дання позовна заява буде розглянута за його
відсутності.

Суддя Жикевич Т. Б.

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає відповідачів: Сульжука Ана-
толія Валентиновича, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Стаханов, вул.
Чорноморська, б. 9, кв.1, та Філіппова Андрія
Івановича, який зареєстрований за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Бахмут-
ська (колишня Артемівська), буд. 8, кв. 57, у
судове засідання по цивільній справі №
423/1429/15-ц за позовом ПАТ «АБ Експрес-
Банк» до Сульжука А.В. та Філіппова А.І. про
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться 15 лютого 2016 року о
13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6.

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

Суддя А. В. Архипенко

Бориспільський міськрайсуд Київської
області повідомляє, що 08.02.2016 
о 09.00 відбудеться розгляд справи 
№ 359/8035/14-ц, провадження 
№ 2/359/172/2016 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Оберемок Євгена Олек-
сандровича, 24.11.1984 р. н., необхідно
з’явитись до Бориспільського міськрай-
суду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях,72, зал с/з №10. У випадку
неявки відповідача, від якого не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсут-
ності або якщо повідомлені ним причини
неявки визнані неповажними, буде ухва-
лено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів
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Сватівським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Шипова Рита Валентинівна (останнє відоме

місце проживання: 92600, Луганська обл., м. Сва-

тове, вул. Зелена, буд. 4) на 15 годину 40 хвилин

10.02.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 426/6677/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Пчолкін С.А.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Кірюшину Аллу Миколаївну як відповідача в
судове засідання з цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кірюшиної Алли Микола-
ївни про стягнення заборгованості, в судове засі-
дання, яке відбудеться 15 лютого 2016 року о 09-00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169, 224 ЦПК України.

Суддя М.А. Гашинський

Городнянський районний суд Чернігівської області в по-
рядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в судове засідання
Козлова Валентина Івановича, 08.04.1963 року народ-
ження, останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська об-
ласть, м. Городня, вул. Чумака, буд. № 46, як відповідача,
місце проживання якого невідоме, у цивільній справі 
№ 732/1738/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Слухання вищезазначеної справи призначено на 15 лю-
того 2016 року о 12.00 годині в залі суду за адресою: Чер-
нігівська область, м. Городня, вул. Радянська, 67.

У випадку відсутності відомостей про причини неявки в
судове засідання відповідача справа буде розглянута без
його участі на підставі наявних в ній даних чи доказів.

Суддя Н. М. Карпинська

Святошинський районний суд м. Києва викликає від-
повідачку Авдєєву Наталію Юріївну, останнє відоме міс-
цезнаходження: м. Київ, вул. Космосу, 19-Б, кв. 125, для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСоцбанк»
до Авдєєвої Н.Ю. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11.02.16 року о 13 год.
00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22.
Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідачки Авдєєвої Н.Ю. до суду без
поважних причин або у разі неповідомлення про при-
чини неявки, справа буде розглядатись за її відсутності.
Ухвалою суду явку відповідачки визнано в судове засі-
дання обов’язковою.

Суддя Л. М. Шум

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідом-
ляє, що 29 січня 2016 року був задоволений позов
по цивільній справі за позовом Сайкової І.Є. до Фат-
тахова Р.Ф., треті особи: Лесняк Н.П., Бондаренко
К.В., Фрунзенський РВ у м. Харкові ГУ ДМС України
в Харківській області, про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщен-
ням та скасування реєстрації.

Фаттахов Р.Ф. має право протягом 10 днів з дня
отримання рішення подати суду заяву про його пе-
регляд.

Суддя О.В. Горпинич

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Родрігез Пулідо Світлани Во-
лодимирівни, яка діє в інтересах неповнолітнього Малахова
Єгора Олексійовича, до Малахова Олексія Олексійовича,
третя особа: орган опіки та піклування Краснолиманської
міської ради Донецької області про позбавлення батьків-
ських прав. Відповідач Малахов Олексій Олексійович ви-
кликається до каб. № 27 суду на 11 лютого 2016 року о 10
годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута у його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л.П.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
(місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом Зикова Олега Івановича, в ін-
тересах якого діє Корс Олена Георгіївна, до Зикової
Олени Миколаївни, Зикової Карини Ігорівни про при-
пинення права власності на частку у спільному майні,
третя особа: Зикова Олена Георгіївна.

Відповідачі Зикова Олена Миколаївна, Зикова Ка-
рина Ігорівна, третя особа Корс Олена Георгіївна ви-
кликаються на 24 лютого 2016 року о 10.00 годині до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді справи по суті

Суддя Щербіна А.В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Мироненко Олену Олександрівну як відпові-
дача в судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/28/16-ц (провадження № 2/420/270/16) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Мироненко Олени Олександрівни, яке
відбудеться 15 лютого 2016 року о 14 год. 20 хв. (ре-
зервна дата судового засідання - 22 лютого 2016 року
о 14 год. 20 хв.) у приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков
Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Артемівськ, Донецької області, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу 2/219/619/2016 за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Городничева Олександра Вікторовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Городничев Олександр Вікторович,
останнє місце реєстрації: Донецька область, Артемівський
р-н, с. Новолуганське, кв. Комсомольський, 27/28, викли-
кається на 15.02.2016 року о 09.00 годині до суду, каб. 
№ 300 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 розглядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Артемівськ, Донецької області, вул. Артема, 5) роз-
глядає цивільну справу 2/219/597/2016 за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Корякова Дениса Андрійовича про
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Коряков Денис Андрійович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Сіверськ, вул. До-
нецька, 65, викликається на 15.02.2016 року о 09.15 годині
до суду, каб. № 300 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Артемівськ, Донецької області, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу 2/219/616/2016 за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Ворончука Ігоря Геннадійовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі Ворончук Ігор Геннадійович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 31/12, викликається на 15.02.2016 року о 09.45 годині
до суду, каб. № 300 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
розглядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л.І.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ма-
зулова Володимира Ігоровича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6872/15-ц
за заявою Алейнікової Олени Василівни до Мазулова
Володимира Ігоровича про визнання права власності
на частку в спільному майні подружжя, що відбу-
деться 12 лютого 2016 року о 14.00 год.

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

Суддя О.М. Попова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Укрсоцбанк» до:

Ніжник Світлани Федорівни, Ніжник Павла Олександро-
вича, Неклюдова Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, місце прожи-
вання яких невідомо, викликаються на 9 лютого 2016 року
о 8.30 годині до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Літовка В.В.

Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній
справі за позовною заявою Фокіної О.В. до Докірова
В.Е. про розірвання шлюбу викликає Докірова Ва-
дима Ельдаровича як відповідача у судове засідання,
що відбудеться 15 лютого 2016 року об 11.30 годині
у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси, у залі судових засідань №14, розташованому
по вулиці Чорноморського Козацтва, 68 на другому
поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в
призначений час, справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя М.О. Погрібний

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 23.02.2016 р. о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Барабаш (Ков-
нацької) Олени Петрівни про стягнення заборгова-
ності.

Просимо відповідачку Барабаш (Ковнацьку)
Олену Петрівну з’явитися до суду на вказані дату і
час. У випадку неявки відповідача справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Теребовлянський районний суд повідомляє, що 15
лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду від-
будеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Будзанівського Андрія Богдановича
про стягнення боргу.

Відповідача у справі Будзанівського Андрія Богдано-
вича (останнє місце реєстрації: с. Ласківці, Теребовлян-
ського району, Тернопільської області) просимо
з’явитися 15 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щення Теребовлянського районного суду (м. Теребовля,
вул. Кн. Василька, 116).

Суддя І.Б. Марціцка

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Кравця Антона Олександровича, 10.04.1989 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Іллінці,
вул. Варварівська, 42, Іллінецького району, Вінницької
області, в судове засідання як відповідача по цивільній
справі ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравця Антона Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено о 14 год. 00 хв. 23 лю-
того 2016 року в залі засідань Іллінецького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, Вінниць-
кої області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя М.В. Шелюховський

Любашівський районний суд Одеської області ви-
кликає Басисту Лілію Гаврилівну як відповідача у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Басистої Лілії Гав-
рилівни про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання по справі відбудеться 26 лютого 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Любашівського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область,
смт Любашівка, вулиця Радянська, 84, зал судових за-
сідань № 1. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Суддя Споришева Н.І.

11.02.2016 року о 10.30 годині у приміщенні Ма-
линовського районного суду м. Одеси, каб. 220, го-
ловуючий суддя Маркарова С.В. слухає позовну
заяву Публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Вацюк Світлани Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.

В судове засідання як відповідач викликається
Вацюк Світлана Миколаївна.

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі наяв-
них доказів.

Суддя С.В. Маркарова

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа 310/8819/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Студеннікова Євгена Сергійовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 15.02.2016 р. о 15 годині
00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код
06153) 3-55-31. Суд викликає Студеннікова Євгена Сергі-
йовича як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддя Т.А. Троценко

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Па-
січника Анатолія Олександровича (останнє відоме
місце проживання: вул. Озерна, 18, с. Макухівка, По-
лтавського району, Полтавської області) в судове за-
сідання як відповідача, яке відбудеться в приміщенні
Полтавського районного суду Полтавської області за
адресою: м. Полтава вул. Фрунзе, 154-а о 16.00 год.
22.02.2016 року по цивільній справі № 545/2374/15-
ц за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Пасіч-
ника Анатолія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя О.О. Гальченко

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає в судове засідання Глимбоцького Олексан-
дра Вікторовича у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Глимбоцького Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 10 березня 2016 року о 10.00 год. за ад-
ресою: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалеж-
ності, 10, суддя І.М. Мичка.

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

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Григор’єву Юлію Олександрівну, Лєс-
кова Олега Леонідовича для участі в цивільній справі №
408/5930/15-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Гри-
гор’євої Юлії Олександрівни, Лєскова Олега Леонідовича
про стягнення заборгованості, слухання якої відбудеться
12 лютого 2016 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

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

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

Суддя В.А. Карягіна

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє, що розгляд цивільної справи за 
№ 369/13466/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Ратушної Євгенії Петрівни про звернення стягнення на
предмет іпотеки відбудеться 18 лютого 2016 року об
11 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Усатова Д.Д. в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, що розташо-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде
розглядатись за їх відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Д.Д. Усатов

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Юзвенко Кате-
рину Леонідівну (Луганська обл., Лутугинський район, смт
Георгіївка, вул. Леніна, буд. 125) по цивільній справі №
409/3079/15-ц за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до
Юзвенко Катерини Леонідівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 08.02.2016 року (резервна
дата 12.02.2016 року) о 08 годині 00 хвилин у залі Білоку-
ракинського районного суду Луганської області, місцезна-
ходження зареєстроване за адресою: 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 В.С.

Городоцький районний суд Львівської області викликає
Петрову Катерину Ігорівну, 14.11.1991 р.н. (останні відомі
місце реєстрації і проживання: вул. Савельєва, 46, м. До-
нецьк) відповідачем у судове засідання на 09 год. 30 хв.
19 лютого 2016 р. за адресою: майд. Гайдамаків, 30, м. Го-
родок, Львівська область, у справі за позовом Гнатиско
Михайла Павловича про розірвання шлюбу.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням цього
оголошення відповідач вважається належно повідомленим
про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд, відпо-
відно до положень ст. 169 ЦПК України, вирішить справу
на підставі наявних у ній доказів (постановить заочне рі-
шення).

Суддя О. Ференц

Долинський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає о 15.00 годині 26 лютого 2016 року
як відповідача Цвітенко Євгенія Сергійовича,
27.01.1983 року народження (останнє зареєстроване
місце проживання за адресою: 50081, Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, 5-й Зарічний, 79, кв. 81)
у цивільній справі за позовом Цвітенко Лесі Григо-
рівни до Цвітенко Євгенія Сергійовича про стягнення
аліментів. Справа розглядатиметься суддею Бойко
П.М. У разі неявки відповідача у справі може бути
ухвалено заочне рішення.

Суддя П.М. Бойко

Подільський районний суд м. Києва викликає Іванова
Юрія Анатолійовича, який проживає за адресою: м. Київ,
провул. Межовий, 5-а, кв. 147, як відповідача по справі 
№ 758/9983/15-ц за позовом Іванова Леоніда Анатолійовича
до Іванова Юрія Анатолійовича, третя особа: Подільський
районний відділ ДМС в м. Києві, про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.

Засідання призначено на 16 лютого 2016 року о 14.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б, каб. 7 під го-
ловуванням судді Г.Б. Супрун.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду відпо-
відач вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи, і в разі неявки до суду справа може буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Г.Б. Супрун

Міловський районний суд Луганської обл.  по-
відомляє, що 10.02.2016 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду відбудеться судове
засідання з розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Конюхова Романа Ва-
сильовича про стягнення заборгованості.

Суддя  Чехов С.І.
У разі неявки відповідача  у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за його  відсутності за наявними дока-
зами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового
засідання.

Тульчинський районний суд (вул.Перемоги, 16
м.Тульчин  Вінницької області) викликає  Мороза
Олександра Олексійовича, зареєстрованого за ад-
ресою:  с. Маньківка, Тульчинського району, вул.
Шевченка, 15,  Вінницької області, як відповідача
по цивільній справі №148/2620/15-ц  за позовом
ПАТ «ПриватБанк» до Мороза Олександра Олек-
сійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 9 год.
30 хв. 26.02.2016 року за вищевказаною адресою.
В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя С.В. Ковганич 

Сєвєродонецьким міським судом Луганської

області викликається до суду:

- Чеснокова Маріанна Валеріївна (останнє ві-

доме місце проживання: 94010, Луганська обл.,

м. Стаханов, 395-й Шахтарської дивизії, буд. 32,

кв. 2) на 16 годину 00 хвилин 02.03.2016 р. для

участі у розгляді справи № 428/9067/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скочій Г.Д.

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

17.02.2016 року
16:00 Голубцов Сергій  Юрійович (цивільна справа 428/9270/15-ц)
25.02.2016 року
15:30 Черняєва Ольга Володимирівна (цивільна справа

428/4226/15-ц)
01.03.2016 року
08:30 Савицький Роман Вікторович (цивільна справа

428/9273/15-ц); 16:00 Ладигін Анатолій Анатолійович (цивільна
справа 428/4110/15-ц).

У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя  Скочій Г. Д.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 ЛЮТОГО

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

«Рожеве павутиння»
не тьмяніє в часі

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАВО! На сцені Сумського обласного академічного театру
драми та музичної комедії імені М. Щепкіна з успіхом пройшла
прем’єрна вистава за твором драматурга-земляка Якова Мамон-
това «Рожеве павутиння». 

Спектакль поставила заслужена артистка України Олена За-
рицька, яка разом з творчою трупою по-новому прочитала п’єсу,
написану 90 років тому талановитим уродженцем хутора Стрілич-
ний (нині село Шапошникове) під Сумами.

Як наголосив директор теат-
ру заслужений діяч мистецтв
України Микола Юдін, «Рожеве
павутиння» не тьмяніє в часі, за-
лишаючись актуальним і сьо-
годні. Адже йдеться про вічні по-
няття — кохання, щирість, по-
рядність — та їхні антиподи. І
часто буває, що їх доволі склад-
но розрізнити, аби безпомильно
відсіяти полову, а залишити ли-
ше істинне, чисте, незрадливе.

До цього значних творчих зу-
силь доклало сузір’я таланови-
тих акторів, які блискуче спра-
вилися з ролями яскравих пер-
сонажів. Серед них — заслужені
артисти України Сергій і Тамара
Корінні, Анатолій Красовський,
Олександр Середа, Нонна Жу-
лева та інші.

Глядачі надзвичайно прихильно і тепло зустріли чергову
прем’єру щепкінців ще й тому, що у п’єсі йдеться про місця, добре
знайомі сумчанам. Навіть дещо змінені географічні назви мають
чітку «проекцію» на місцевий слобожанський матеріал.

До речі, нинішня вистава по-своєму знакова в літописі щепкін-
ців: у нинішньому 83-му театральному сезоні це четверта прем’єра,
а за останні п’ять років — 45-та. До того ж упродовж кількох ос-
танніх місяців сумські майстри сцени стали володарями трьох
престижних гран-прі всеукраїнських мистецьких фестивалів.

За словами Миколи Юдіна, і зараз колектив готує кілька творчих
сюрпризів своїм шанувальникам. Тож є всі підстави розраховува-
ти, що незабаром щепкінці запросять глядачів на ювілейну 50-ту
прем’єрну виставу за останню творчу п’ятирічку.  
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І червоною ниткою — совість…
ВИСТАВКА. Донеччина розгорнула у Вінниці семиметровий
рушник єднання

Олег ЧЕБАН,  
«Урядовий кур’єр»

УВінницькому обласному
художньому музеї від-

крилася виставка «Рушнико-
ва дорога Донбасу», яка через
мистецтво засвідчує ціліс-
ність України як унітарної
держави.  Ідея проекту нале-
жить начальникові управлін-
ня культури і туризму До-
нецької облдержадміністра-
ції Аліні Певній. «Задум ви-
ник торік. Хотілося показати,
що Донбас — це Україна, що
ми нічим не відрізняємося —
і в нас такі самі працьовиті
люди, є талановиті виши-
вальниці. Тож коли звернула-
ся до закладів культури краї-
ни прийняти виставку, пер-
шим відгукнувся Вінницький
обласний художній музей.
Тому перша виставка саме
тут. Потім донецькі рушники
демонструватимуть на Київ-
щині та  Львівщині», — ска-
зала вона.

В експозиції 74 рушники,
які репрезентують мистецтво
народної вишивки краю, зок-
рема «гарячих точок» на кар-
ті проведення антитерорис-
тичної операції — Авдіївки,
Волновахи, Слов’янська та
інших. Стилістка представле-
них творів різноманітна та ві-
дображає традиційні україн-
ські мотиви і символи. На
чільному місці рушник із ві-
домими рядками Тараса
Шевченка «Думи мої…»  — це

копія виготовленого свого ча-
су Лесею Українкою рушни-
ка в дарунок видатному по-
етові. Історичний екземпляр
перебуває у фондах музею
Т.Г. Шевченка в Києві, а
представлений на виставці
створила відома вишиваль-
ниця Лариса Азимова у
Слов’янську під час окупації
міста.  Принагідно зауважи-
мо, що нині вона очолює гурт
«Слов’яни», який зібрав тала-
новитих майстрів народного
мистецтва.

Привертає увагу рушник
пам’яті Олекси Тихого, який
демонстрували у США. Там
він мав добрі відгуки. На особ-

ливу увагу заслуговує майже
семиметровий  рушник єд-
нання, виготовлений свого ча-
су знаними майстринями
краю. У ньому закладені  ко-
льори і символи, представлені
в різних населених пунктах
Донеччини.

Зі слів Аліни Певної, після
великої кількості експертиз
щодо донецької вишивки
зроблено такі висновки: До-
неччина не має власної ви-
шивки, тому що край заселя-
ли недавно, і люди прибували
сюди з усієї України. Тому
нема  єдиної вишивкової лінії,
а стиль і візерунки притаман-
ні Україні загалом. Проте чи

не кожне донецьке місто має
свої елементи або символіку у
вишивці. Є й характерні для
області символи: солов’ї, лі-
лея і, звісно, гора — терикони. 

«Тож коли вишивальниці
кладуть на рушник візеру-
нок, то закладають туди ос-
новні символи краю. Солов’ї
— тому, що наш край дуже
талановитий. У нас дуже ба-
гато солов’їв, і коли вони на-
весні співають, то здається,
що війни немає», — зауважи-
ла вона.

Так і хочеться сказати: «То
нехай співають солов’ї!» І  на-
весні, і вишиті на рушниках.
Може, тому, що в певний пе-
ріод голос останніх був неви-
разним, і пішли танки по сак-
ральних знаках, закладених
у рушниках.

Вишиті рушники — ви-
значне художнє явище націо-
нальної культури, символ єд-
ності роду і нації. Оздоблений
знаками-символами, рушник
стає оберегом, енергія якого
спрямовує долю людини  у
правильному напрямку ду-
ховного розвитку. Як засвід-
чує виставка, рушникова до-
рога Донбасу входить у коло
культурних надбань України.

Під час роботи виставки
було підписано меморандум
про співпрацю між двома об-
ластями в галузі культури.
Це стало черговим кроком
взаємодії культур регіонів як
засобу пізнання та єднання
українського народу.

ПИРІЖКОВА ТЕРАПІЯ. Тему забезпечення харчами бійців на
передовій нині обговорюють в різних варіаціях. Очевидно май-
бутнє за прозорими закупівлями та  цивільними кухарями, а на-
рядами по кухні незабаром досвідчені  лише лякатимуть попов-
нення. Спільне ж приготування смаколиків слід розглядати як

один зі способів  відволіктися від суворих армійських буднів. У
цьому, як і в багатьох інших аспектах, першими підставляють
плече волонтери. Днями одна з них —  Наталія Вінник під час
чергових відвідин позицій українських військовослужбовців у зо-
ні АТО із задоволенням ліпила з бійцями  пельмені та пиріжки.  

У п’єсі йдеться 
про місця, добре
знайомі сумчанам.
Навіть дещо змінені
географічні назви
мають чітку
«проекцію» 
на місцевий
слобожанський
матеріал.

Аліна Певна демонструє рушник із рядками Тараса
Шевченка, який виготовила донеччанка Лариса Азимова
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